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Epígrafe 

 “Aqui os sons rodam.... 
Aqui os sons rodam...... 
Ouço os sons a rodar.... 
Ouço os sons a rodar e ir 
Ouço os sons a rodar e ir, quem sabe pra onde 
Sim, estou aqui 
porque podes me ouvir 
SOU TODO SOM 
Sou o som que voa dourado pra dentro do ouvido daqueles que ouvem. 
Sou o som que arrasta pra dentro dos sonhos daqueles que se esqueceram de 
ouvir. 
Sou o som que ri 
o som que chora 
o som que soa 
e o som que espera. 
Eu sou o som que está oculto atrás do som que está soando.  
Eu sou o som que contenta 
                      que presenta 
                      que fomenta 
                      que atormenta 
                      que discorda 
                      que previne.  
Eu sou o som que nunca termina 
que começou antes do tempo e é ouvido como silêncio. 
Eu sou o som que flui e voa 
e serpenteia e morre 
e estala e corre 
e colide e murmura 
e leva o mundo em incrível andança 
pelo tempo e pelo espaço 
E tu, nunca 
nunca 
nunca  
me verás. 
Eu sou a voz arranhada 
num velho disco barato.  
Não me preocupo 
Eu estou no ar.”  
Schafer (Schafer: 1986, 391) 



 
 

Resumo 
  
     A investigação aqui realizada insere-se no âmbito da pesquisa qualitativa e 

assume como tese que “a constituição da identidade e sua permanente 

transformação se dão no âmbito das relações com o mundo, com o outro e do 

indivíduo consigo mesmo. A sonoridade como um dos aspectos fundamentais do 

mundo bem como o modo como a sua dinâmica é vivenciada tem uma grande 

relevância na constituição da identidade como também nas relações interpessoais 

que nele se estabelecem”.  

     A identidade aqui é tomada como sendo uma totalidade onde o individual e o 

coletivo se articulam intrinsecamente sem que seja possível o entendimento de um 

dos aspectos de modo isolado.  

     A abordagem assumida neste trabalho afasta-se das posições objetivantes e 

subjetivantes da identidade bem como das tradicionais definições do conceito de 

personalidade. 

     A sonoridade tem grande relevância na constituição da identidade na medida 

em que a sua dinâmica se evidencia no âmbito das diversas modalidades de 

atitudes que o homem assume no seu envolvimento como o mundo sonoro. Neste 

sentido, o envolvimento com a sonoridade implica no dinamismo da relação 

estabilidade-transformação que é próprio da identidade. 

     A pesquisa de natureza qualitativa foi aqui empregada sendo a abordagem 

existencial a que norteia e dá fundamento ao estudo.  

     Para atingir o objetivo proposto o método fenomenológico foi empregado. Este 

método é definido como sendo constituído por redução, compreensão, seguida de 

descrição do fenômeno.  

     O depoimento e a entrevista semi estruturada foram os instrumentos utilizados 

para a tomada dos discursos de sujeitos selecionados. A leitura compreensiva de 

seus discursos nos conduziu à explicitação do modo como os aspectos 

constituintes das suas identidades se mostram.  

 

Palavras chave: Identidade, sonoridade, fenomenologia, pesquisa qualitativa, 

análise existencial.  

 



Abstract 
   
      The research conducted here is within the scope of a qualitative research as a 
thesis and assumes that "the constitution of identity and his permanent 
transformation takes place in the context of relations with the world, with others 
and with oneself. The sonority as a key aspect of the world and how their dynamic 
is experienced has great importance in the formation of identity as well as in 
interpersonal relationships established therein."  
      The identity here is taken as a whole where the individual and the collective 
are linked intrinsically without any possibility of understanding one aspect in 
isolation.  
     The approach taken in this paper departs from the objectifying and 
subjectivizing positions of the identity as well as the traditional definitions of 
personality.  
      The sonority is very important in the constitution of identity in that its 
momentum is evident in the various ways of attitudes that man takes in his 
involvement as the world of sound. In this sense, the involvement with the 
sonority momentum implies the stability of the relation-transformation that is 
characteristic of identity. 
     The qualitative research was employed here as the existential approach that 
guides and grounds to the study.  To achieve this purpose the phenomenological 
method was employed. This method is defined as consisting of reduction, 
understanding, followed by a description of the phenomenon. 
     The testimony and semistructured interviews were the instruments used for 
making the speeches of selected individuals. A comprehensive reading of his 
speeches led us to the explanation of how the constitutive aspects of their 
identities are shown.  
 
Keywords: Identity, sound, phenomenology, qualitative research, existential 
analysis.  
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Introdução 

     Uma experiência pessoal por vezes dramática e trágica, outras vezes alegre e 

esfuziante, pode ser a faísca que desencadeia e motiva o aprofundamento de um 

estudo a respeito de um tema e o despertar de uma linha de pesquisa determinada. 

Se atentarmos para tudo aquilo que nos afeta no nosso dia a dia poderemos 

encontrar vivências relevantes que acabam por merecer um estudo científico mais 

amplo e detalhado. É sabido que o senso comum tem se mostrado como 

importante espaço de fomento a descobertas importantes no âmbito da ciência.  

     A motivação para a busca da compreensão do modo como a identidade se 

constitui nas relações com a sonoridade tem raízes na própria historicidade do 

autor em virtude de suas intensas e turbulentas vivências com os sons e na 

extrema importância que a sonoridade do mundo assumiu em seu existir e na 

constituição de sua identidade.  

     A sonoridade se mostra como um dos seus aspectos fundamentais e sempre 

presente no dinamismo que faz parte do nosso envolvimento cotidiano com o 

mundo. Com efeito, um grande pesquisador como Schafer, em seu famoso livro 

“A afinação do mundo” (2001) nos abre para um novo e até então, mal pensado 

universo.  

     Afirma o autor que “a paisagem sonora do mundo está mudando”. Mostra-nos 

ele que “o homem moderno começa a habitar um mundo que tem um ambiente 

acústico radicalmente diverso de qualquer outro que tenha conhecido até aqui”. 

Os novos sons que são percebidos na paisagem mundial para ele se constituem em 

verdadeiros perigos para a saúde humana traduzida sob a forma de poluição 

sonora. “A paisagem sonora”, diz ele, “atingiu o ápice da vulgaridade em nosso 

tempo e muitos especialistas têm predito a surdez universal como última 

consequência desse fenômeno, a menos que o problema venha a ser rapidamente 

controlado” (17). Neste alerta que nos é feito por Schafer está contida a noção de 

que aquilo que é inerente ao homem não pode ser entendido como tendo 

autonomia e independência em relação à sonoridade do mundo como também a 

idéia de que as produções sonoras do mundo se mostram como configurações que 

dizem respeito ao modo do homem nele se situar. Modifica-se o mundo sonoro 

com a mudança do homem e modifica-se o homem com a modificação da 

paisagem sonora.  
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     No modo como a sonoridade do mundo é percebida se fundamentam os 

comportamentos e os hábitos, quer dos indivíduos quer de grupos e quando 

ciências como a antropologia, a sociologia, a psicologia entre outras se ocupam 

das condutas e modos de produções dos indivíduos e de comunidades específicas, 

estão estas elas necessariamente, mesmo que por vias indiretas, confusas e 

dissimuladas, considerando que tais comportamentos e condutas, têm na 

sonoridade do mundo um aspecto relevante dessas organizações e sistemas. Sim, 

porque o som muitas vezes “passa por alto em silêncio” ou porque em uma 

civilização calcada na imagem, no visual, o som está presente, mas não é 

tematizado mostrando-se na maior parte do tempo apenas de modo imiscuído nos 

nossos envolvimentos cotidianos. Mas o som está nas coisas, é com elas que nos 

relacionamos e, consequentemente, constituímos as nossas identidades. Tal 

constituição não pode ser compreendida de modo puramente racional ou abstrato, 

mas somente tomando o nosso envolvimento com a sonoridade mesma no 

cotidiano. É essa a proposta da fenomenologia tal como nos mostra a história 

desta abordagem. 

     “A fenomenologia”, diz Merleau-Ponty (1971, 6) “não pensa que se possa 

compreender o homem e o mundo de outra forma senão a partir de sua 

“faticidade””. Esta constatação leva a Dartigues (Dartigues: 1973, 78) 

coerentemente com toda tradição fenomenológica a afirmar que “a ciência fala 

deste mundo, mas o próprio cientista fala neste mundo”. Esta ele envolvido com 

tudo aquilo que se apresenta tanto quanto os sujeitos que estuda. Não é ele alguém 

que se posicionando em um posto de observação alheio a este mundo possa dele 

fazer suas observações de um modo supostamente objetivo e imune a tudo o que 

envolve aqueles sujeitos que pretende compreender. Esta concepção de prática 

científica implica em dizer, com Merleau-Ponty, que como pesquisador “tudo o 

que sei do mundo, mesmo devido à ciência, o sei a partir da minha visão pessoal 

ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência nada 

significariam” (6) 

     A ciência e todo conhecimento que produz é a “expressão segunda” deste 

vivido e é sobre ele que ela se assenta mesmo quando deste fato não se de conta 

ou não o tome como o foco de atenção. É neste sentido que a prática da ciência 

jamais abandona o mundo da vida porque é nele, e tão somente nele, que podem 

elas de um modo geral, construir todo tipo de conhecimento possível.  
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     O universo abordado pelo cientista, com efeito, não é um mundo supostamente 

real e acessível tão somente para indivíduos dotados de uma capacidade especial 

de percepção deste mundo. O universo a respeito do qual fala o cientista é o 

cotidiano no qual, pesquisador e sujeitos da pesquisa estão mergulhados, onde 

ambos se constituem no âmbito da relação que se estabelece. Este mundo vivido e 

que antecede a toda construção abstrata das ciências é que é o universo da 

fenomenologia e, deste modo, se quisermos praticá-la teremos que nos manter 

atentos ao modo como este universo se mostra em si mesmo. 

     Tomar o vivido, compreendê-lo e descrevê-lo significa realizar a mais 

humanista de todas as práticas científicas. Porque ser homem é envolver-se com o 

mundo e ter nele a sua possibilidade de realização como tal. Uma ciência 

verdadeiramente humana somente torna-se possível na medida em que todos os 

seus aspectos se constituem como uma totalidade coerente voltadas para a 

preservação do humano em si mesmo. Este é o sentido da abordagem buscada no 

presente trabalho onde especificamente procura-se investigar o modo como a 

identidade se constitui no âmbito das relações com o mundo sonoro tal como é 

vivido no nosso cotidiano.  

     A realização do projeto desta pesquisa contou com a colaboração de três 

sujeitos. O depoimento do próprio autor assumiu grande importância nesta 

investigação pela dramática relação vivencial que teve com a sonoridade ao longo 

de sua história pessoal. Outras duas pessoas foram escolhidas para entrevista pela 

intensa relação cotidiana com os sons, por terem amplo envolvimento com música 

e pela grande facilidade com que expressam as suas vivências. O pesquisador 

assumiu uma posição ativa e de muita iniciativa durante a entrevista procurando 

atuar tanto como facilitador das expressões dos sujeitos como colocando as suas 

próprias percepções durante o seu desenrolar dando a ela a conotação de pesquisa 

participante.  

     Os discursos dos sujeitos foram reduzidos às unidades de sentidos segundo a 

constituição dos próprios discursos seguido da realização de uma leitura 

compreensiva na qual os aspectos constitutivos da identidade enquanto tal foram 

tomados como fundamentos e referências.  

     A busca pelas unidades de sentido é sempre algo muito complexo e não 

apresenta uma única forma de realização em qualquer caso. A opção foi a de 
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reduzir os discursos a unidades muito gerais deixando abertas, porem, outras 

possibilidades.  

     Tal como é proposta em uma análise fenomenológica a busca pela 

compreensão da articulação do todo se deu como decorrência das análises destas 

unidades. Os resultados das leituras compreensivas dos discursos dos sujeitos nos 

conduziram à explicitação do modo como os aspectos constituintes das suas 

identidades.  

     No tratamento da temática no trabalho buscou-se no primeiro capítulo a 

realização uma detalhada descrição da metodologia empregada.  

     É definida a abordagem fenomenológico-existencial bem como a natureza da 

pesquisa qualitativa. O método fenomenológico bem como os seus aspectos 

fundamentais e as reduções que lhe são pertinentes são apresentados e 

esclarecidos. No âmbito desta pesquisa o método fenomenológico é caracterizado 

acima de tudo como uma atitude e não como um conjunto de procedimentos 

sequenciais tal como ocorre em diversas ciências de um modo geral. A obtenção 

dos dados é realizada pela entrevista semi estruturada e dialogada onde foi dada 

aos entrevistados a mais ampla liberdade para se expressarem a respeito da 

vivência da sonoridade. O depoimento do próprio autor teve um lugar de destaque 

em virtude do seu rico e dramático envolvimento com a sonoridade. A 

modalidade de análise e natureza do conhecimento a ser obtido é apresentada e 

discutida. 

     No segundo capítulo abordagem fenomenológico-existencial da identidade é 

apresentada como sendo uma proposta que se insere no âmbito de uma prática 

humanista de pesquisa científica. Os aspectos fundamentais da identidade são 

apresentados como os fundamentos que nortearão a investigação das vivências 

dos sujeitos por ocasião de suas entrevistas e depoimento. A identidade é 

apresentada como sendo uma totalidade una e indecomponível que se constitui e 

se revela no âmbito dos seus envolvimentos com o mundo.  

     No terceiro capítulo a sonoridade é apresentada no seu sentido vivencial, ou 

seja, tal como se mostra no contexto do cotidiano como constituinte do mundo 

enquanto um conjunto significativo, sendo reafirmada a condição do homem 

como sonoro e ouvinte. Os sons não são entendidos como tendo autonomia e 

independência em relação ao conjunto do universo percebido, mas como sendo 

presentes a tudo aquilo que nos é dado à percepção.  
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     No quarto capítulo são realizadas as análises dos sujeitos entrevistados bem 

como a discussão dos resultados é realizada. A entrevista que foi realizada em 

conjunto foi desmembrada e a análise de cada um dos sujeitos foi feita 

separadamente.  

     Nos anexos constam as entrevistas na sua íntegra sem que nenhuma 

modificação nos discursos dos sujeitos tenha sido efetuada. O depoimento de um 

implantado coclear está presente em todos os seus detalhes.  

 

 
 
      
           
      

 



14 
 

 

 
Metodologia 
 
A Fenomenologia e o salto do pensamento 

     Merleau-Ponty em seu célebre Fenomenologia da Percepção lançado em 1945, 

perguntava logo nas primeiras linhas do prefácio: “o que é a fenomenologia?”. 

Surpreendia-se ainda o mestre dizendo que mesmo depois de meio século dos 

primeiros trabalhos de Husserl esta pergunta ainda era feita. Certamente a resposta 

não tem sido fácil de ser dada ao universo dos aprendizes a quem incessante e 

incansavelmente procuramos transmitir as noções fundamentais do que vem a ser 

esta importante e tão complexa abordagem.  

     Não há dúvidas de que o pensamento coisificante, objetivante, mecanicista, 

organicista, elementarista e, por fim, naturalista já presente há muito na nossa 

prática científica e até mesmo na nossa linguagem cotidiana, encontram uma 

receptividade muito grande entre aqueles que procuram iniciação no estudo do 

comportamento humano. Sair das abordagens objetivantes com as suas teorias 

prontas e acabadas tão a gosto do nosso comodismo mental e retornar ao mundo 

vivido, lugar da existência como também de origem de todas as teorias científicas 

que possam ser criadas, é a ruptura fundamental a ser realizada por todo aquele 

que se propõe a enveredar pelos caminhos da fenomenologia. Assim, de início, a 

tomada de contato com a fenomenologia existencial exige uma superação e um 

grande salto do pensamento conforme nos fala Boss (1976, 4).  

     O salto requerido pelo pensamento fenomenológico se mostra como algo 

paradoxal: se por um lado se constitui como um abandono do pensamento 

objetivante, por outro lado significa também uma volta, um retorno ao mundo 

vivido que é a origem de todo pensamento científico possível e até mesmo do 

próprio pensamento objetivante. Assim, a aprendizagem da fenomenologia nos 

oferece acima de tudo um duplo desafio. Requer desmobilização e também uma 

mobilização: a desmobilização se refere à suspensão ou ainda a redução de todo 

conhecimento possível. A mobilização se refere à adoção de uma nova atitude, a 

atitude fenomenológica, compreensiva, diante do homem e de seu 

comportamento.  

     A abordagem coisificante e o raciocínio mecanicista estão presentes no nosso 

cotidiano até mesmo no trato com problemas típicos do dia a dia sob a forma de 

explicações corriqueiras para uma dor de cabeça, uma tristeza pela derrota do seu 
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time ou até mesmo uma má digestão explicada como decorrente de uma tensão 

emocional. Cotidianamente sempre procuramos pelas suas causas. Porém, esta 

abordagem descaracteriza o que o comportamento tem de mais próprio e 

específico que é o seu significado que deve ser compreendido e não explicado. É 

diante deste contexto que pergunta o estudante: “por que tenho que buscar a 

compreensão do sentido existencial de uma taquicardia se posso dizer que estou 

somatizando uma tensão emocional decorrente de uma prova que terei que fazer 

amanhã, que é muito mais simples?”. A resposta só pode ser uma: “é porque com 

a primeira resposta você respeita o fenômeno tal como se mostra e não o deforma 

com abordagens oriundas de outras ciências mesmo que estas lhe pareçam mais 

fáceis, cômodas e costumeiras”. Pessoalmente nunca encontrei resposta melhor.  

     Na verdade se atentarmos para o fato de que nos habituamos a ver a integração 

do mundo, da natureza e do próprio homem como um grande mecanismo 

acabamos por nos esquecer de olhar para a nossa existência tal como ela se mostra 

no cotidiano. Se assim fizermos verificaremos que o homem não se constitui 

como uma peça de uma grande engrenagem, mas como a possibilidade do 

surgimento de tudo que do mundo se mostra. O homem não é uma coisa entre 

tantas outras e é isso que se propõe a nos mostrar a fenomenologia. A existência 

se constitui em uma relação de co-pertinência onde homem e mundo se definem 

no âmbito de uma relação primordial. Olhar o fenômeno da existência como ser 

no mundo requer o salto do pensamento onde toda afirmação a respeito desta 

mesma existência é colocada entre parênteses e a volta do olhar fenomenológico 

ao âmbito do vivido torna-se tarefa fundamental.   

     Abandonando a segurança proporcionada pelas teorias, princípios e leis já 

devidamente formuladas e inocentemente assimiladas, resta ao fenomenólogo tão 

somente a manifestação do fenômeno da existência diante de si e nada mais. A 

mobilização do pensamento rumo a outra postura, a atitude compreensiva diante 

da existência, se constitui em um desafio a todas antigas atitudes que já havia se 

tornado arraigadas pela visão filosófica mecanicista e objetivante diante do 

homem e do mundo.  

     É sobre o existir imediato e a respeito do envolvimento do homem com o 

mundo que fala a fenomenologia. É o estar no mundo primeiro antes de qualquer 

afirmação da ciência ou do senso comum que se constitui o seu terreno próprio. E 

é por isso que a linguagem da fenomenologia é poética. Quem lê fenomenologia 
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ou ouve uma detalhada descrição de um caso tem sensação de não estar diante de 

algo científico, mas filosófico ou literário. A linguagem da fenomenologia não é 

exata e nunca foi a pretensão de nenhum de seus adeptos torná-la exata. Também 

não é subjetiva como erroneamente apontam muitos de seus críticos. Talvez seja a 

mais objetiva de todas as linguagens porque dispõe de um método que se propõe a 

livrar o seu praticante de toda visão pessoal a cerca do fenômeno entregando-se 

tão somente à sua compreensão. É neste sentido é que a fenomenologia é exata e 

rigorosa. Não no sentido das ciências físicas e matemáticas que fazem uso da 

mensuração porque o fenômeno da existência não é passível de medição, mas 

exata porque é rigorosa na descrição que busca realizar acerca do fenômeno.  

     O grande pensador brasileiro e meu antigo mestre Joel Martins nos diz que  

 

como um método de pesquisa, a fenomenologia é relativamente 

nova, o que, porém, não a impede de ser uma forma radical de 

pensar. Como um método radical de pensar parte, necessariamente, 

de caminhos conhecidos de se fazerem as coisas, desafia os 

pressupostos como aceitos e busca estabelecer uma nova 

perspectiva para ver as coisas. (MARTINS, 1984, 77). 

 

     Diz ainda o autor que  

 

um método genuinamente radical fundamenta-se em novos 

conceitos e estranhos, pelo menos ao começo, para aqueles 

que o adotam. Sempre que se abandona o conhecido e o 

familiar corre-se o risco de caminhar numa grande 

obscuridade. Torna-se necessária uma nova linguagem, que 

se inicia a partir de novos conceitos e da atribuição de novos 

significados aos termos antigos. (MARTINS, 1984, 77). 

 

     O domínio de uma linguagem particular é necessário para se poder 

compreender o que é novo e ainda obscuro. Porém, Martins acena com a 

perspectiva da novidade e do espanto inicial ser superados dizendo que “essa 

obscuridade essencial é temporária, pois pertence a certo estágio do 

conhecimento”.  
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A noção de abordagem e a questão da neutralidade em pesquisa 

fenomenológica 

     Giorgi (1978, 123) afirma que em toda abordagem científica e como tal a 

Psicologia e demais ciências humanas, a pesquisa tem como pano de fundo uma 

concepção filosófica a respeito do ser humano que se quer compreender quer o 

cientista tenha consciência ou não deste fato.  Deste modo, torna-se necessário 

que tal concepção filosófica seja colocada à mostra para que se possa 

compreender de qual ponto de vista está se partindo. 

     Ora, se e inevitável que se parta de um “ponto de vista” quando se está 

praticando ciência, recomenda Giorgi (1978, 128) que “é melhor reconhecer a sua 

presença do que ignorá-la”. O autor afirma que “os pressupostos de um psicólogo 

concernentes à Psicologia são de fundamental importância para a compreensão da 

Psicologia que ele abarca” (1978, 153). Para ele “não existe uma psicologia “em 

si”, mas apenas para uma comunidade de estudiosos. E se existem diferenças entre 

os membros dessa comunidade, isso pode dever-se ao fato de que eles vêem 

aspectos diferentes do campo total, o que, por sua vez, pode significar diferentes 

pressupostos”. Para o autor a maneira de se obter um consenso, não é a de tentar 

obter os pressupostos para todos os pontos de vista a priori, mas, “ao invés disso, 

tentando obter os pressupostos que qualquer psicólogo abertamente mantém de tal 

forma que seus méritos relativos possam ser avaliados”.  

     Para Giorgi, (1978, 154) a “preocupação pelos pressupostos ou preconceitos 

em relação aos fenômenos tem levado à postulação por parte dos fenomenólogos 

de um ideal que pode ser mais bem descrito como ‘conhecimento sem 

pressupostos’”. Dentro da perspectiva do autor “é, contudo, impossível atingir-se 

esse ideal completamente, e, consequentemente, os fenomenólogos afirmam que 

todo conhecimento está em perspectiva”. Defende o autor que “se não se pode 

nunca ser sem pressupostos, a segunda melhor coisa é esclarecer aquelas 

pressuposições que se tem. A constelação de pressuposições define então a 

perspectiva em que se está”.  

     A posição assumida por Giorgi se assenta sobre a noção de que a percepção do 

mundo ocorre sempre em perspectiva. Não há um mundo em si no qual seria 

fundamentado todo conhecimento possível. “Não convém perguntar se 

percebemos verdadeiramente um mundo, convém dizer pelo contrário: o mundo é 
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aquilo que percebemos”, diz Merleau-Ponty (1971, 14). Assim, não há uma visão 

objetiva do mundo, uma realidade última que seria alcançada a partir da anulação 

das individualidades. Todo conhecimento produzido pelo homem resulta, em 

última instância, de uma perspectiva e de uma escolha. “Tudo o que sei do 

mundo, mesmo devido à ciência, o sei a partir de minha visão pessoal ou de uma 

experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência nada significariam”, diz 

o autor. (6).  

     A prática científica, e neste contexto está inserida a pesquisa da identidade, 

está assentada sobre a percepção que dela temos que é o que justifica a posição de 

Merleau-Ponty quando diz que “todo universo da ciência é construído sobre o 

mundo vivido e se quisermos pensar na própria ciência com rigor, apreciar 

exatamente seu sentido, e seu alcance, convém despertarmos primeiramente esta 

experiência do mundo da qual ela é expressão segunda” (6).  

     É neste sentido que Giorgi (1978, 124) julga necessária a adoção em pesquisa 

no âmbito das ciências humanas e, sobretudo na área da psicologia, psicologia 

social e antropologia da noção de abordagem. “Queremos designar por 

abordagem”, diz o autor, “o ponto de vista fundamental em relação ao homem e 

ao mundo que o cientista traz, ou adota, com respeito ao seu trabalho como 

cientista, seja tal ponto de vista explícito ou implícito”. 

     Por abordagem, portanto, deve ser entendida a posição filosófica que é tomada 

como “ponto de partida” em uma pesquisa científica. Quem aborda algo o faz de 

um “ponto de vista” que nem sempre é assumido ou percebido. Assim, toda 

pesquisa é realizada a partir de uma postura assumida, mas nem sempre 

tematizada de maneira clara.  

     Do mesmo modo a pretensa objetividade das ciências não passa de uma 

quimera e uma meta impossível de ser alcançada e a proposta de uma observação 

objetiva do comportamento do mesmo modo somente pode feita a partir da 

desconsideração do fato de que fazer ciência é uma decisão humana e o 

conhecimento produzido é uma resposta para uma indagação eminentemente 

humana também. Luypen nos diz que  

 
a objetividade da ciência, a realidade que revelam, não é 
independente do homem, e sim tão somente uma resposta 
verdadeira a uma definitiva pergunta científica do sujeito que é o 
homem, e cumpre uma função em relação com o interesse 
fundamental que é específico em uma ciência dada. Em outras 
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palavras, o mundo objetivo, ou melhor, ainda, os mundos objetivos 
das ciências, estão inseparavelmente ligados aos problemas 
propostos pelo sujeito. (LUYPEN, 1967, 31) 
 

     Japiassu em “O mito da neutralidade científica” afirma que:  
 

Uma pesquisa científica nunca é realizada com neutralidade até 
porque isto seria impossível. Todo pesquisador está enraizado no 
seu tempo, tem uma história pessoal e tem também uma postura, 
uma concepção de universo de ser humano, a respeito do seu 
próprio objeto de estudo e do modo de praticar ciência. E conjunto 
de aspectos é o resultado de inúmeros fatores circunstanciais que 
sobre ele agem e não seria possível deles se desvincular de maneira 
total no momento em que pratica a sua ciência. (JAPIASSU, 1975, 
35)  
 

     Geertz assume uma posição que coincide com os autores citados e, quando 

inquirido em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, comenta o modo 

como no campo da antropologia o fenômeno da não-neutralidade em ciência 

ocorre.  Afirmou ele que  

 
todos nós somos, como se diz hoje, “observadores situados”. A 
única coisa que se pode fazer a respeito é ter maior consciência 
possível desse fato e pensar nisso, não assumir que o modo como 
vemos as coisas é o modo como as coisas são, mas entender. Sim, 
obviamente, um antropólogo norte-americano ou um brasileiro ou 
um francês verão as coisas verão as coisas de uma maneira algo 
diferente e uma das razões é o contexto cultural do qual eles vêm, 
do qual extraem suas percepções e seus princípios. Não há nada 
errado nisso, é inevitável, o erro ocorre quando as pessoas não se 
conscientizam disso e simplesmente assumem que qualquer 
sensação que têm não precisa ser confrontada com a realidade. 
Claro, não há nada semelhante a um observador totalmente neutro 
e abstrato. Isso não é tão fatal quanto pode soar, só significa que é 
preciso pensar sobre de onde as pessoas vêm, onde elas estão 
trabalhando, etc. (GEERTZ, 2001, 1,) 
 

     Esta concepção a respeito da prática científica, assumida ou não, que resulta na 

própria presença do pesquisador em sua pesquisa, é o que podemos denominar 

como abordagem. A pretensa neutralidade do pesquisador que muitos propõem já 

se constitui por si só em uma abordagem e, portanto, em uma escolha deliberada 

sendo que esta indica a “não neutralidade do cientista” (Giorgi). 

     Giorgi (1978, 124) ressalta a necessidade que existe na manutenção de um 

“diálogo constante entre abordagem, o método e o conteúdo do fenômeno que está 

sendo estudado”. Somente desta forma se pode produzir um conhecimento que 

seja coerente.  
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Abordagem fenomenológico-existencial da Identidade 
 
     Ao discutir as diferentes concepções de identidade, Cuche (1999, 178) nos fala 

a respeito da posição objetivista e subjetivista como sendo aquelas que são 

frequentemente encontradas nesse âmbito.  

     Segundo o autor, dentro de uma concepção objetivista “a origem, as ‘raízes’ 

segundo a imagem comum, seriam o fundamento de toda identidade cultural, isto 

é, aquilo que definiria o indivíduo de uma maneira autêntica”. Para ele dentro 

deste enfoque  

 

...a identidade seria pré-existente ao indivíduo que não teria outra 
alternativa senão aderir a ela, sob o risco de se tornar um marginal, 
um “desenraizado”. Vista desta maneira, a identidade é uma 
essência impossibilitada de evoluir e sobre a qual o indivíduo ou o 
grupo não tem nenhuma influência. (CUCHE, 1999,178) 

 
     Assim, a identidade estaria praticamente inscrita no patrimônio genético.  
 

O indivíduo, devido à sua hereditariedade biológica, nasce com os 
elementos constitutivos da identidade étnica e cultural, entre os 
quais os caracteres fenotípicos e as qualidades psicológicas que 
dependem da “mentalidade”, do “gênio” próprio do povo ao qual 
ele pertence. A identidade repousa então em um sentimento de 
“fazer parte” de certa forma inato. A identidade é vista como uma 
condição imanente do indivíduo, definindo-o de maneira estável e 
definitiva. (CUCHE, 1999, 178) 
 

     Mostra-nos o autor ainda que  
 

Em uma abordagem culturalista, a ênfase não é colocada sobre a 
herança biológica, não mais considerada como determinante, mas 
na herança cultural, ligada à socialização do indivíduo no interior 
do seu grupo cultural. Entretanto o resultado é quase o mesmo, 
pois segundo essa abordagem, o indivíduo é levado a interiorizar 
os modelos culturais que lhe são impostos, até o ponto de se 
identificar com seu grupo de origem. (CUCHE, 1999, 179). 
 

     Cuche, (1999, 179) a partir desta análise diz que nos dois casos a identidade é 

também definida “a partir de certo número de critérios determinantes, 

considerados como ‘objetivos’, como a origem comum (a hereditariedade, a 

genealogia), a língua, a cultura, a religião, a psicologia coletiva (a “personalidade 

básica”), o vínculo com um território, etc”.  

     Por outro lado, para os subjetivistas “encarar o fenômeno dessa forma seria 

considerá-lo como estático, que remete a uma coletividade definida de maneira 
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invariável, ela também quase imutável”. (180). “Para os ‘subjetivistas’, a 

identidade etno-cultural não é nada alem de um sentimento de vinculação a uma 

coletividade imaginária em maior ou menor grau. Para esses analistas, o 

importante são, então, as representações que os indivíduos fazem da realidade 

social e de suas divisões”. (181).  

     Para o autor, tal posição levada ao extremo “leva a uma redução da identidade 

a uma questão de escolha individual arbitrária em que cada um seria livre para 

escolher suas identificações”. (181). 

     De acordo com Cuche adotar uma posição objetivista ou subjetivista seria 

“raciocinar fazendo abstração do contexto relacional”. A identidade não é definida 

de antemão, de uma vez por todas como também não é uma ilusão que depende da 

subjetividade dos agentes sociais. O autor nos mostra que a identidade é uma 

construção social que se elabora em uma relação que opõe um grupo aos outros 

grupos com os quais está em contato. Esta concepção permite, para Cuche, 

ultrapassar a alternativa objetivismo/subjetivismo. Citando Barth, o autor afirma 

que “deve-se entender o fenômeno da identidade através da ordem das relações 

entre os grupos sociais” (182) e que “a identidade se constrói e se reconstrói 

constantemente no interior das trocas sociais”. Não havendo uma identidade em si 

e nem unicamente para si. “A identidade existe sempre em relação a uma outra”. 

Ou seja, “identidade e alteridade são ligadas e estão em uma relação dialética” 

(183). 

     A abordagem fenomenológico-existencial aqui adotada segue na direção 

preconizada por Cuche no sentido de que ela não é reduzida a um conjunto de 

traços previamente estabelecidos como também não pode ser reduzida a um mero 

sentimento de si ou de pertinência a um determinado grupo. É neste sentido que 

ela está em consonância com o que Cuche denomina como sendo “abordagem 

relacional e situacional” na medida em que o envolvimento com o mundo 

circundante é a única condição que torna possível a constituição e 

desenvolvimento da identidade.  

     A abordagem fenomenológico-existencial da identidade tomará a concepção de 

homem como ser no mundo e as estruturas existenciais que lhe são próprias como 

fundamentos da compreensão da constituição da identidade. (Martins e Bicudo, 

1989, 29). Tomar a estrutura existencial como ponto de partida para uma 

investigação não significa, no entanto, que ela seja um pressuposto ou um “a 
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priori” no sentido de que ela existiria primeiramente como uma idéia ou uma 

abstração na cabeça do cientista antes de se deparar com os fatos 

comportamentais. É somente nas relações concretas com o mundo e com tudo que 

cerca o indivíduo que ela se revela e é nelas que tal estrutura pode ser encontrada.  

     Concepção fenomenológico-existencial de identidade que será aqui 

desenvolvida não é nem psicológica e nem sociológica. O espaço de atuação da 

fenomenologia-existencial é tudo aquilo que diz respeito ao ser no mundo ou ao 

âmbito do envolvimento do homem com tudo aquilo que de imediato se revela à 

sua percepção e, portanto, à sua existência. Neste sentido, a abordagem 

fenomenológica-existencial fundamenta e antecede as demais. Qualquer teoria 

que possa ser constituída a respeito da identidade humana toma como ponto de 

partida e de apoio este estar no mundo do qual fala a fenomenologia. É tarefa da 

abordagem fenomenológica, portanto, explicitar as condições originais que 

fundamentam todas abordagens possíveis a respeito da identidade.  

     Os fundamentos existenciais que se mostram como aqueles que dão origem aos 

aspectos constitutivos da identidade são aqueles que já se tornaram clássicos 

dentro da abordagem fenomenológica. Historicamente, Heidegger, Merleau-

Ponty, Sartre na esfera da filosofia e Binswanger, Boss, Straus, Van Den Berg 

entre muitos outros no campo da psicologia e psiquiatria, já descreveram de modo 

prolixo e cada uma seu modo, as estruturas que definem o modo humano de 

existir como sendo o seu caráter mundano, os aspectos páticos da nossa relação 

com o mundo como a conotação afetivo-emocional sempre presente nas 

percepções e interações humanas, a corporalidade, o comportamento como lugar 

de aparecimento do existir e da identidade, a espacialidade, a temporalidade, a 

linguagem, o modo humano de existir com o outro, o ser consigo mesmo como 

sendo o modo humano de compreender a si mesmo em suas relações e 

envolvimentos, a memória e historicidade, a liberdade, e o seu caráter mortal.  

     A identidade a ser explicitada no presente trabalho será entendida como uma 

totalidade onde estes aspectos fundamentais do existir humano se integram em 

uma unidade indecomponível e que se estrutura e reestrutura continuamente no 

interior das relações com o mundo.  

     Ao nos utilizarmos a expressão “a identidade”, “o eu”, “o comportamento” ou 

“os traços existenciais”, não estaremos nos referindo a estes aspectos como se 

fossem coisas materiais que possam ser objetivados. A identidade não é como um 
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algo que possa ser descrito como uma pedra ou uma planta. Não pode ser 

pendurada na parede ou colocada sobre uma mesa ou um tubo de ensaio em um 

laboratório. Falar em identidade pressupõe necessariamente alguém em sua 

condição de ser no mundo. No sentido fenomenológico-existencial cuja 

abordagem buscamos realizar, deve ser entendido como identidade àquilo que se 

refere a um indivíduo existente e em permanente envolvimento com tudo aquilo 

diante dele se manifesta. Não é a identidade, portanto, uma abstração ou uma idéia 

ou algo que possa ser concebido como algo ideal e que se constituiria de modo 

anterior aos fatos comportamentais. A identidade se configura no comportamento 

visível e observável. O Comportamento seja ele público ou encoberto (Skinner, 

1974) é a condição própria da identidade e é tão somente nele que pode ela ser 

observada. Não se deve entender, no entanto, que a identidade se expressa 

“através” do comportamento como se lhe fosse antecedente. Comportamento e 

identidade são aspectos de um fenômeno único de modo que quando vemos 

alguém se comportando já estamos diante de sua identidade não sendo ele 

entendido, portanto, como uma “via de acesso” à identidade e nem o seu 

consequente “lugar de sua expressão”.  

 
A modalidade de pesquisa qualitativa 

     Holanda (2007, 49) nos alerta para o fato de “existe uma significativa 

variedade de formas de investigação de cunho fenomenológico”. Diz o autor que 

“não podemos falar de pesquisa fenomenológica como se fosse um conjunto único 

de modos de ação”. Dentre os diversos modelos de pesquisas científicas citadas 

por Amatuzzi (Amatuzzi apud Holanda, 2007, 52) podemos dizer que a que é 

adotada pela Psicologia Fenomenológica empírica ou científica é a que 

seguiremos neste trabalho. Por essa modalidade Amatuzzi nos mostra que “é uma 

pesquisa que trabalha a partir de dados empíricos, através da análise de 

depoimentos, buscando-se os elementos do significado que permitirão acessar a 

estrutura do vivido”.  

     Amatuzzi, (2007, 17) ao inquirir a respeito da modalidade de pesquisa 

fenomenológica afirma que esta se trata de uma pesquisa de natureza 

diferentemente daquela que é definida por ele como pesquisa de extensão. Diz o 

autor que em cada uma delas o pensamento segue direções opostas. Na pesquisa 

de natureza, diz ele “o que quero saber é o que é determinada coisa” enquanto na 
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de extensão “não importa muito o que esta coisa seja já que isto deve estar 

previamente esclarecido. O que interessa é a extensão: como se distribui, se 

estende, espalha, a que se estende, aonde vai”. Para o autor “na pesquisa de 

natureza, a palavra é mais importante” enquanto que “na de extensão, o número”.  

     Mesmo considerando a contribuição de Amatuzzi, não podemos concordar que 

a pesquisa chamada por ele de extensão se refira aos aspectos numéricos ou até 

mesmo estatísticos de um determinado fato o acontecimento. Na pesquisa 

fenomenológica qualitativa o que queremos saber é o modo como a natureza 

mesma de algo, ou a essência deste algo como é denominada em fenomenologia, 

se apresenta nos seus aspectos factuais. Assim, na pesquisa qualitativa não 

importa o número, mas sim o modo como “isto”, a essência se apresenta “nisto”, o 

fato concreto.  

     Quando falamos em natureza de algo não estamos falando nos seus aspectos 

aparentes ou meramente visíveis. Trata-se na realidade da busca por aquilo que 

uma coisa é em última instância, ou seja, da busca pelo fundamental. 

     Deste modo, enquanto pesquisa qualitativa, de natureza a ser realizada a 

pergunta básica é “o que é isto, a identidade?”, “qual a sua essência ou a estrutura 

fundamental?”. Enquanto pesquisa de extensão a pergunta orientadora é “como 

isto, a identidade, se manifesta ou se apresenta no mundo de um indivíduo em 

particular e nele se constitui?”  

    Fato, Fenômeno e essências   
 
Fato 

     A prática da investigação fenomenológica se configura como uma legítima 

modalidade de pesquisa científica. Trata-se de uma pesquisa ôntica, factual, ou 

seja: investiga aquilo que aparece diretamente à percepção do investigador tal 

como se mostra em si mesmo. Loparic (1999, 114) diz que, “segundo Heidegger, 

cabe distinguir entre ciências factuais empíricas, objetivantes, e ciências factuais 

experenciantes, não objetivantes”. “As primeiras”, diz ele, “tratam os fatos como 

se fossem fenômenos naturais, pertencem, de direito, à ciência da natureza, e as 

segundas, à ciência do homem, ciência inteiramente nova que ainda não existe”. 

Loparic, ainda comentando Heidegger, diz que o autor “usará ocasionalmente o 

termo inglês science para se referir à ciência da natureza, tanto material e animal 
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como humana. A psicologia que objetifica o ser humano, como algo (um 

aparelho) psíquico, é uma science, não uma ‘ciência do homem’”.  

     A denominação de ciências factuais experenciantes não é a mais apropriada 

para se referir à prática fenomenológica de investigação do humano. Na verdade 

tal prática encontra na expressão ciência factual compreensiva a sua denominação 

mais adequada. Uma ciência que tem na compreensão a sua modalidade 

fundamental de investigação aborda o comportamento humano enquanto 

experiência do mundo tendo nele, assim, o seu objeto. Por outro lado, a afirmação 

de Heidegger de que uma ciência denominada por ele de factual experenciante 

não existe não condiz com o longo histórico da fenomenologia psiquiátrica que 

tem em Jaspers em 1910 o seu efetivo iniciante. Em Psicopatologia Geral (1979) o 

autor já procurava “dar voz” aos seus pacientes procedendo à meticulosa e 

detalhada investigação de suas vivências buscando nelas os seus sentidos.  

     A Psicologia, disciplina que integra o estudo da Identidade, é uma ciência 

ôntica, como todas as demais ciências. Isto significa dizer que é uma ciência que 

lida com fatos observáveis publicamente, porém, sem perder de vista os 

fundamentos que lhes dá sustentação. Em última análise a Psicologia é uma 

ciência do comportamento.  

     A identidade não pode ser entendida como algo abstrato ou que se mostre 

como um mero referencial teórico em uma investigação. É no comportamento 

visível, observável, cotidiano e acessível a todos de modo público que ela se 

apresenta e se mostra. Fazer uma observação da identidade é constatá-la nas 

expressões comportamentais das pessoas. Deste modo a identidade se apresenta 

como um fato humano observável e concreto. Tanto é passível de observação 

pública um aspecto como a identidade racial como outros como a identidade 

profissional, sexual, política, etc. Em todos esses traços o comportamento é o 

ponto de partida e o ponto de chegada para a análise e compreensão da identidade 

humana.  

     “A pesquisa qualitativa lida com fatos humanos”, diz Holanda (2007, 46). Os 

fatos comportamentais e os fatos relativos à identidade são únicos e devem ser 

abordados tais como se mostram em si mesmos. A “volta às coisas mesmas” 

(1971,6) quando aplicada ao comportamento tem o sentido de garantir a ele “ser 

aquilo que ele efetivamente é” quando revelado à percepção tanto daquele que o 

investiga como daquele que se comporta. Isto significa que os fatos humanos 
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devem ser compreendidos dentro das relações espontâneas onde eles ocorrem e no 

âmbito das situações cotidianas onde eles se manifestam. 

     Um fato no sentido fenomenológico indica algo que tem lugar no tempo e no 

espaço e é acessível à observação pública ou privada e, nesse caso, através da 

introspecção. Não há dicotomia entre fato e fenômeno na medida em que por 

fenômeno entendemos o percebido, ou aquilo que é dado à percepção sendo que 

neste âmbito é que ocorrem os fatos.  

     Isto não significa que o fato humano deva ser reduzido aos seus aspectos de 

pura materialidade, antes, sendo dotado de significação, integra um contexto do 

homem como um ser no mundo e somente observado no interior desta perspectiva 

é que pode ser compreendido e estudado.   

     Deste modo, se é consensual a denominação de fato observável ou 

comportamento observável para o aquilo que é “publicamente expresso” o que 

poderíamos dizer a respeito da expressão íntima de um sentimento, acessível 

apenas para o indivíduo, mas que, inegavelmente é um aspecto constituinte de sua 

identidade? Devem também ser tomados como comportamentos aquelas 

expressões privadas ou inacessíveis à observação imediata e que se constituem 

naquilo que Skinner (1974, 79) denomina como sendo comportamentos 

encobertos, ou passíveis de maior ou menor possibilidade de encobrimento 

somente acessíveis através da introspecção. Assim, na abordagem da identidade 

podemos entender que o ato de usar uma determinada gíria por um indivíduo bem 

como o seu sentimento de pertença a um grupo social determinado, por exemplo, 

como se constituindo em um mesmo fenômeno não podendo, portanto, ser 

separados de modo abstrato. 

     Em fenomenologia a introspecção é o modo de acesso aos comportamentos 

encobertos, mas a sua prática difere substancialmente daquela encontrada na 

psicologia mentalista como também daquela encontrada em Skinner. Não se trata 

de investigar o interior, o interno ou o subjetivo. Por “introspecção 

fenomenológica” devemos entender uma investigação do privado, porém isso não 

significa que o privado seja um mundo interno da mente, mas uma modalidade de 

estar no mundo. Eu posso dizer a mim mesmo “eu tenho sede” ou “eu penso em ir 

para casa”, ou ainda “me sinto como um peixe fora d’água quando estou com esse 

grupo”. Posso contar a alguém um sonho que vivenciei ou até mesmo uma idéia 

que estou tendo. Em todas estas situações tanto a sede como a vontade de ir para 
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casa, não se referem a algo interno. Constituem-se em fatos privados, mas não 

internos. Significam modalidades de comportamentos cuja expressão podem não 

ser diretamente observadas publicamente, mas não exclui o mundo como lugar de 

ocorrência. São intencionais como qualquer outro ato humano e ocorrem no 

âmbito do envolvimento com o mundo.  

    A pesquisa de natureza qualitativa não pode prescindir da introspecção na 

medida em que o discurso a ser investigado é permeado com uma gama de 

sentimentos, afetos, pensamentos somente acessíveis ao próprio entrevistado e se 

constituem em dados relevantes para a compreensão de sua identidade.  

 
O Fenômeno 

     O significado de fenômeno, tal como nos mostra Martins (1989, 21), “vem da 

expressão grega fainomenon e deriva do verbo fainestai que quer dizer mostrar-se 

a si mesmo”. Assim, fainomenon significa “aquilo que se mostra, que se 

manifesta”. “Fainestai”, diz o autor, “é uma forma reduzida que provem de faino, 

que significa trazer à luz do dia. Faino provem da raiz Fa, entendida como fos, 

quer dizer, aquilo que é brilhante. Em outros termos, significa aquilo onde algo 

pode se tornar manifesto, visível em si mesmo”. Complementa o autor dizendo 

que “a expressão fenômeno tem o significado de aquilo que se mostra a si mesmo, 

o manifesto. Fainomena ou fenomena são o que se situa à luz do dia ou que pode 

ser trazido à luz” (22).  

     Martins afirma que “os gregos identificavam os fainomena simplesmente como 

ta onta que quer dizer entidades”. Uma entidade, porem, de acordo com o autor, 

“pode mostrar-se a si mesma de várias formas, dependendo, em cada caso, do 

acesso que se tem a ela”.  

     Na presente pesquisa a idéia de fenômeno assume o sentido de entidade que se 

mostra em um local situado; e isto é que é o locus de um objeto com respeito aos 

eventos. A identidade como nas suas mais variadas modalidades de expressão só 

podem se mostrar enquanto situados. Ou seja, só podem se mostrar em situações 

onde alguém a esteja expressando de um modo ou de outro. Abordá-la enquanto 

um fenômeno significa tomá-la no seu lugar mesmo de ocorrência que é em 

última análise, o cotidiano, o mundo da vida que é o locus mesmo de sua 

ocorrência e de sua condição de possibilidade.  
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     Historicamente a fenomenologia é avessa a qualquer modalidade de dicotomia, 

de modo que não podemos aceitar que fato e fenômeno sejam entendidos como de 

natureza inconciliável. Na verdade a identidade como fenômeno integra os fatos 

comportamentais relativos a ela e estes só têm sentido ou significado no âmbito 

desta integração, pois como aspectos particulares da identidade carregam em si a 

totalidade do fenômeno ao qual pertencem.  

 
Essências 

     A ciência procede a construção do conhecimento tanto pela acumulação de 

fatos, mas principalmente pelas descobertas de princípios gerais que os unem. 

Uma teoria elaborada a partir dos fatos disponíveis lançará luz sobre eles e será 

explicativa a respeito de sua ocorrência.  

     Porém, se a ciência se ocupa apenas de fatos e se estes são limitados no tempo 

e no espaço, uma teoria que esteja neles fundamentada será, do mesmo modo, 

restrita e não suficiente ampla para abarcar a totalidade daquilo que o evento 

investigado é em si mesmo. Uma teoria científica sempre é datada e situada 

historicamente e decorrente das condições históricas que determinaram a sua 

produção. Deste modo, o conhecimento empiricamente produzido jamais permite 

que se chegue a uma síntese ou a uma percepção completa daquilo que está sendo 

tomado como objeto de investigação. Sartre aponta as limitações de um 

conhecimento que tenha sido produzido com base unicamente em fatos. Diz ele 

que  

 
por definição, esperar o fato, é esperar o isolado, preferir, por 
positivismo, o acidental ao essencial, o contingente ao necessário, a 
desordem à ordem; é adiar por princípio a definição do essencial: 
fica para mais tarde quando tivermos reunido um número 
suficiente de fatos. Com efeito, os psicólogos não se dão conta que 
é tão impossível atingir a essência por simples acumulação de 
acidentes como chegar à unidade juntando indefinidamente 
algarismos à direita de 0,99. Se o único objetivo deles consiste na 
acumulação de conhecimentos de pormenor, nada há a dizer, 
embora não se descortine qualquer interesse nesse trabalho de 
colecionador. (SARTRE, 1972, 43) 

 
     Baseando-nos unicamente em fatos jamais chegaremos a construir uma idéia 

do que aquilo que investigamos é em si mesmo. A identidade, objeto deste estudo 

solicita, dentro desta perspectiva, uma compreensão daquilo que ela é enquanto 
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tal, que seja inserida no seu tempo e que também transcenda os contextos 

históricos particulares de onde o conhecimento particular emergiu.  

     A necessidade de se construir um conhecimento que seja situado 

historicamente, que também seja contextualizado e indicativo das circunstâncias 

materias e científicas que o produziram e ao mesmo tempo tenha validade 

universal é que leva a fenomenologia a introduzir na prática científica a noção de 

essência. Tal noção tem a característica de fundar o conhecimento empírico 

possibilitando que a pesquisa tenha nela a condição primordial de agrupamento 

dos próprios fatos. Fatos que podem à simples percepção ser considerados 

díspares e sem relações intrínsecas encontram na essência a sua unidade. 

 
Como encontrar a essência 

     “Para alcançar uma essência é preciso começar por uma percepção”, diz 

Husserl (Husserl apud Merleau-Ponty, 1973, 44). Isto significa para ele que “a 

percepção fornece o solo ou o pedestal sobre o qual se constrói a visão da 

essência”. Para atingirmos a essência não devemos apenas permanecer na 

experiência vivida, mas é necessário que distingamos nela aquilo que foi 

concretamente experenciado. É necessário, portanto que distingamos o sentido de 

uma experiência particular ocorrida no tempo e no espaço e o sentido universal de 

tal experiência 

     Para se chegar à essência não é necessário um grande número de exemplos. 

Pois podemos partir de um único caso e chegarmos à sua essência e tomá-la como 

válida para todos os casos da mesma espécie. Podemos pensar em um vaso de 

múltiplas maneiras e como tendo infinitas formas possíveis. O que permanece 

invariável é a essência do exemplo considerado. Seja um objeto como um vaso ou 

um aspecto de uma modalidade comportamental o procedimento é sempre o 

mesmo. Caso queiramos apreender a essência ou a estrutura fundamental de um 

aspecto da identidade humana como, por exemplo, o modo próprio de alguém se 

relacionar com pessoas estranhas em um ambiente totalmente desconhecido, 

podemos proceder pela observação de um único exemplo tanto como podemos 

fazer tal exemplo variar imaginariamente. É neste sentido que Merleau-Ponty 

(1973, 47), fundamentado em Husserl, nos diz que para se chegar à essência 

procedemos por “livre variação imaginária de certos fatos”. Continua o autor nos 

mostrando que “para conseguir visar a essência, consideramos uma experiência 
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concreta e fazemo-la variar em pensamento, imaginamo-la efetivamente 

modificada sob todos os aspectos, de modo que, através dessas modificações, 

aquilo que permanece invariável é a essência dos fenômenos considerados”.  

     Merleau-Ponty (1972, 46) argumenta que Husserl reage plenamente contra a 

teoria da indução existente no fim do século XIX, e que, em suma, é a de Stuart 

Mill: “a indução como um processo pelo qual, considerando uma pluralidade de 

fatos em que descobrimos um caráter comum, separando-lo por abstração e o 

consideramos como essencial em relação ao conjunto de fatos donde partimos; ou 

ainda, a indução como uma operação de triagem, que permitiria encontrar a causa 

de um fenômeno entre seus antecedentes, afastando apenas aqueles que não são 

nem constantes nem incondicionados”. Afirma Merleau-Ponty que “para Husserl, 

a indução não é e nunca foi isso”. Mesmo a indução dos físicos que para ele 

originou a física moderna não procede do modo descrito por Mill, mas procedem 

por “ficções idealizantes fundamentadas nos fatos”.  

     Merleau-Ponty discutindo a relação entre a intuição das essências e a indução 

tal como é verdadeiramente praticada pelos físicos e afirma que ela já é uma 

leitura de essência na qual “através de fenômenos impuros e imperfeitos, assim 

como a queda livre do corpo sobre um plano inclinado, leio a queda livre do 

corpo, que é teoricamente concebida ou forjada pelo espírito”. Afirma Merleau-

Ponty que  

 

não é o número de fatos evocados para justificá-la que finalmente 

fornece à indução seu valor provável, que finalmente faz com que a 

indução idealizante tenha verdadeiramente um fundamento nas 

coisas, mas sim, é a clareza intrínseca que as idéias assim forjadas 

expandem sobre os fenômenos a serem compreendidos. 

(MERLEAU-PONTY, 1973, 46). 

 

     Merleau-Ponty nos mostra ainda que em física, em muitos casos, basta uma 

experiência para estabelecer uma lei e cita que Husserl admite que a indução não é 

forçosamente fundamentada sobre o recenseamento de um grande número de 

casos; é um procedimento de análise intelectual, cuja verificação consiste em que 

o conjunto dos conceitos assim elaborados traga clareza total, ou ao menos 

suficiente, para os fenômenos dados”. Para Merleau-Ponty, mesmo quando se 
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fazem induções a partir de fatos muito numerosos, jamais se examina a totalidade 

dos casos possíveis. “Num certo número de experiências decisivas percebem-se as 

relações e o resto é imaginário em função dessas relações percebidas em um 

número finito de casos. Vincula-se os diferentes casos efetivamente percebidos 

por uma variação imaginária que conduziria de um a outro”. (48). É neste sentido 

que o autor afirma que “se buscamos conceber a essência de um ‘processo social’, 

nos representamos um processo social ao qual assistimos ou do qual temos uma 

noção dada pela história. O invariável, através de todas as variações concebidas, 

será a essência”. (47). 

     Uma demonstração clara da utilização deste tipo de metodologia podemos 

encontrar na simples, porem célebre obra de Van Den Berg O paciente 

psiquiátrico (2000). Depois de descrever o caso que pretende analisar o autor 

pergunta como é que em “nós” aquelas vivências relatadas pelo paciente ocorrem. 

Ao perguntar pelo “nós” o autor está colocando em prática as “ficções 

idealizantes” ou a “livre variação imaginária de certos fatos” aos quais se refere 

Merleau-Ponty. É nesta prática que o autor encontra as respostas a respeito da 

estrutura essencial do caso considerado e pode consequentemente, produzir a seu 

respeito, conhecimento.  

     É certo que o caso analisado por Van Den Berg foi criado por ele a fim de 

ilustrar a prática fenomenológica, porem não haveria mudança alguma se a sua 

análise tomasse como base um caso “real”.  

     A essência habita os fatos e lhe dá sentido e significação. É o “molho dos 

fatos”. Sem a sua constatação, explícita ou implícita os fatos ficam “soltos” e 

dispersos, não adquirindo significados específicos. Como nos diz Merleau-Ponty 

(1973, 53) “não se encontra as essências fora dos fatos, mas é indispensável que 

esta essência esclareça os fatos conhecidos, seja com eles confrontada, sem o que 

não seria talvez uma essência, mas sim um pressuposto”. 

     Poderíamos dizer que fazer fenomenologia é “passear sem destino pelo 

fenômeno ou pela vivência e pelos comportamentos sob a luz da sua essência”. 

Esse “passeio sem destino”, contudo, não significa que não se tenha uma meta a 

ser atingida. Não ter destino já é uma meta, mas chegar à essência do fenômeno 

torna-se a busca fundamental. Isto porque a essência encontrada lança luz sobre os 

fatos e os esclarece.  
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     A identidade tal como é concebida no presente trabalho e também dentro da 

tradição das ciências humanas, não é algo abstrato ou ideal, mas aquilo que pode 

ser percebido nas condutas das pessoas inseridas em seus cotidianos. É no 

comportamento que se acha configurada a identidade humana.  

 
Limites da noção de essência 

     A noção de essência, contudo, não nos parece suficiente quando queremos 

abordar algo de grande complexidade como a identidade.  Mostra-se restrita e 

limitada para a compreensão daquilo que a identidade é. É neste sentido que será 

seguida neste trabalho a tendência para o uso das noções de “estrutura 

fundamental” ou “estrutura complexa” sempre tendo em vista que a identidade é 

um fenômeno que envolve uma teia de significações irredutíveis a um aspecto 

único. A noção de estrutura se mostra como mais ampla e abarcante, porem não 

prescinde da noção de essência como o seu aspecto fundamental. Podemos falar 

em essência quando tratamos de coisas mais simples como uma lâmpada, uma 

cadeira ou uma melodia, mas quando abordamos processos sociais como 

migração, violência urbana ou um ritual de uma tribo primitiva ou até mesmo 

quando nos propomos a estudar aspectos complexos do comportamento humano 

como dependência química, desenvolvimento, envelhecimento humano ou mesmo 

a cognição, percebemos que o conceito de essência não permite que abarquemos a 

totalidade de suas constituições.  

     Dartigues (1973:40), citando Lalande, reconhece um parentesco entre as 

noções de essência, forma e estrutura mostrando que esta última tendo sido 

definida como “um todo formado de fenômenos solidários tais que cada um 

depende dos outros e só pode ser o que é por sua relação com eles”. Assim, a 

análise a Identidade como sendo uma estrutura identificável pelos seus aspectos 

constitutivos que se entrelaçam formando um todo indecomponível, deverá ser o 

objetivo do presente trabalho.  

     Seguindo este raciocínio bem típico da abordagem fenomenológica, 

entendemos que estudar a identidade no seu sentido mais amplo, exige que a sua 

estrutura essencial seja colocada à mostra para que possa ser tomada como 

fundamento de todos os estudos empíricos possíveis no âmbito das ciências de um 

modo geral. 
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O método fenomenológico e as reduções  

     A prática do método fenomenológico não é constituída por uma série de 

processos ou de operações executados em seqüência ou no uso daquilo que está 

hoje sendo chamado de “ferramentas”.  

     O método fenomenológico é, acima de tudo, um modo de ver ou por uma 

atitude que o pesquisador assume diante daquilo que está investigando. Tal modo 

de ver enquanto ato intencional é constituído por um conjunto de aspectos que 

permitem uma modalidade específica de apreensão daquilo que diante dele se 

apresenta. São constituintes do modo de ver caracteristicamente fenomenológico 

aquilo que vem a ser chamadas de reduções. Estas se mostram como depurações 

das circunstâncias ocasionais que cercam a observação científica. É a prática e 

execução das reduções que permitem ao fenomenólogo um olhar para “a coisa 

mesma” e buscar nela o seu sentido e significado.  

 

Reduções quanto ao pesquisador  

     Esta postura implica em uma suspensão de toda espécie de juízos de valor, de 

emissão de julgamentos, apreciações de ordem pessoal, de influências de ordem 

emocional ou afetiva por ocasião da abordagem do fenômeno. As reduções quanto 

ao pesquisador não significam, no entanto, que ele venha a assumir uma postura 

neutra a seu respeito como já foi dito. 

     Gomes afirma que  

o primeiro passo do método fenomenológico é a descrição do 
objeto da experiência como se tratasse de um primeiro encontro. O 
objeto deve ser descrito como se o descritor não soubesse 
absolutamente nada a seu respeito, deixando de lado, suas 
preferências, memórias sugeridas pelo objeto em descrição, 
desejos, imaginações e valores. Também não estaria preocupado 
em descobrir as causas do objeto ou as justificativas de sua 
existência. (GOMES, 1998, 26) 

 
     Sugere o autor que  
 

uma boa maneira de entender e de realizar esta tarefa é imaginar 
que se está descrevendo um quadro para um amigo distante, 
através de uma carta. O narrador terá o cuidado de não deixar o seu 
sendo estético interferir na descrição do quadro. Não cabe a ele 
concentrar-se no que gostou e abandonar o que não gostou. Sua 
descrição deve ser fidedigna o suficiente para que o leitor sinta-se 
em condições de fazer o seu próprio julgamento. (GOMES, 1998 
26) 
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     Ao fenomenólogo interessa esta percepção de si ou a “transparência de si para 

si mesmo” para que ele possa situar-se de modo isento diante do fenômeno. Essa 

isenção, no entanto, não significa como já foi dito, uma atitude de neutralidade ou 

“objetiva” como pretendem, por exemplo, os behavioristas. Trata-se 

fundamentalmente da constituição de uma atitude universal e não apenas 

circunstancial. Ao serem realizadas as reduções em si mesmo, define o 

fenomenólogo uma posição de clareza a respeito da qual o fenômeno se mostra e é 

observado. Deste modo procura-se afastar a relativização do seu conhecimento em 

direção a uma entrega total ao fenômeno que está abordando.  

     Do mesmo modo implica na suspensão de todo conhecimento originário da 

ciência ou mesmo do senso comum. Estas modalidades de conhecimentos devem 

se tornar transparentes para ele próprio enquanto investigador a fim de que possa 

submetê-lo ao seu controle de modo adequado.  

     May (1972, 27), contudo, reconhece as dificuldades em se manter com uma 

postura isenta diante do fenômeno que se está abordando dizendo: “segundo meu 

critério, é impossível escutar qualquer palavra ou prestar atenção a algo na 

ausência de alguns conceitos que se dão por assentados, construções da própria 

mente mediante as quais alguém escuta e se orienta no mundo em qualquer 

momento”. Esta constatação de May deve ser entendida como um alerta para que 

o pesquisador diante das dificuldades apontadas pelo autor se mantenha 

consciente a respeito delas e procure manter sob controle os aspectos pessoais que 

podem vir a intervir em suas observações.  

     Uma abordagem desconstrutivista em fenomenologia trata acima de tudo de 

um “retorno ao vivido”, lugar de origem de todo conhecimento possível, de toda 

conceituação e de todas as teorias usuais em ciência seja de que natureza for.  

 
Retornar às coisas mesmas é retornar a esse mundo antes do 
conhecimento cujo conhecimento fala sempre e com respeito ao 
qual toda determinação científica é abstrata, representativa e 
dependente como a geografia com relação à paisagem onde 
aprendemos primeiramente o que é floresta um campo, um rio. 
(MERLEAU-PONTY, 1971,6).  
 

     A abordagem fenomenológica implica sempre em uma desconstrução de tudo 

aquilo que não diga respeito ao fenômeno abordado. 

     Romero, comentando os postulados gerais que são comuns às linhas 

humanistas em psicologia, entre as quais se situa a psicologia fenomenológica, 
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fala a respeito da cautela que se deve ter no “emprego de taxionomias 

psicopatológicas”, mostrando que “todos os enfoques estão de acordo com 

respeito à validade e alcance dos diagnósticos psicopatológicos e ao uso de rótulos 

psiquiátricos”, porém, argumenta o autor que todos de um modo geral  

mostram-se cautelosos nas etiquetas que costumam usar na 
avaliação da problemática da pessoa; alguns profissionais chegam 
até considerar desnecessários e simplesmente reificante esse tipo 
de rótulo. Propõe-se, isto sim, uma avaliação da personalidade que 
permita compreender a sua estrutura básica e as formas dominantes 
que o sujeito usa para lidar com suas dificuldades e realizar seus 
objetivos. ROMERO (2000, 189) 
 

     Tanto quanto Romero, Rollo May (1972, 16) não nega a importância e a 

“validade das considerações baseadas no condicionamento, a formulação dos 

impulsos, o estudo dos distintos mecanismos, etc.”. Somente sustenta que “nunca 

se poderá explicar ou compreender a qualquer pessoa viva partindo de dita base”. 

May conclui que se pode formular até mesmo uma “lei” com base nesses 

postulados, porem, argumenta que “quanto mais exata e com maior penetração se 

descreve um mecanismo dado, tanto mais se relegará a pessoa existente. Quanto 

mais se formulem as forças ou impulsos de maneira absoluta e completa, tanto 

mais se estará falando de abstrações e não do ser humano existente”. (17). 

     Como lidar com os relativismos culturais em pesquisa fenomenológica é a 

questão que emerge permanentemente quando o pesquisador se propõe a 

suspendê-los e impedir que eles contaminem a observação do fenômeno a que ele 

busca compreender. Entender que uma forma determinada de comportamento não 

é ética porque segundo parâmetros originários da sua cultura e que são eles 

condenáveis não é, certamente, uma posição isenta na investigação. 

     Quando um pesquisador não tem a devida consciência desta problemática pode 

incorrer naquilo que em antropologia é chamado de bias ou viés (Houaiss) que 

significa a distorção das observações de aspectos de uma determinada cultura a 

partir de valores, crenças e costumes em geral, preconcebidos e tomados como 

referências por parte daquele que a observa. 

     Do mesmo modo, ao observar um fenômeno deve haver por parte do 

pesquisador fenomenólogo a redução dos traços culturais presentes na formação 

quer pessoal como profissional. 
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Reduções quanto ao fenômeno  

     Ao falarmos em reduções quanto ao pesquisador queremos dizer que este deve 

assumir uma atitude de “deixar o fenômeno ser aquilo que ele é mesmo dentro das 

condições em que ele se apresenta”. 

     As declarações a respeito do fenômeno que se mostra devem se referir tão 

somente àquilo que se mostra por si mesmo, efetivamente em si mesmo. Assim, 

podemos entender que a termo manifesto significa manifesto a partir de um ponto 

de vista e não em si mesmo no sentido de que ele teria um significado a priori e 

independente daquele que o observa. Na verdade a proposta fenomenológica de 

dirigir o olhar ingênuo ao manifesto pode ser entendida como visando apenas que 

é dado à percepção do observador. Uma vez definida a natureza daquilo que vai 

ser abordado, a sua expressão fática deverá ser observada como se estivéssemos 

diante dela pela primeira vez.  

 

Compreensão e descrição: o resultado das reduções 

     Martins (1989, 32) afirma que “diferentemente da pesquisa quantitativa, a 

qualitativa busca uma compreensão particular daquilo que se estuda”.  

     Dartigues afirma que  

convém falar de compreensão quando o fenômeno a compreender é 
animado por uma intenção. Não diremos de um geólogo que ele 
procura compreender uma pedra; sua tarefa será somente a de 
analisar sua composição e determinar a época de sua formação, 
investigar sua proveniência, etc. Bem diferente será, ao contrário, a 
atitude de um arqueólogo ao encontrar um sílex lascado da idade 
paleolítica: o sílex não remete somente a leis físico-químicas e 
geológicas, como também as pedras, mas a intenção do homem 
pré-histórico a que serviu de ferramenta. Não temos mais a ver, 
consequentemente com um objeto natural, mas com um objeto 
cultural dotado de significação, porque a forma que lhe foi dada 
trai a intenção do artesão. Deste objeto diremos que deve ser 
compreendido, isto é, situado no meio humano que lhe dá o seu 
sentido, que materializa nele a intenção em direção à qual 
procuramos remontar. O pesquisador estará, alias, tanto mais 
consciente do caráter significante do objeto quanto menos 
desvendada ainda estiver essa significação; o objeto se propõe a ele 
como um enigma, isto é, como uma questão dirigida ao autor 
ausente que deixou sobre sua obra o vestígio de uma intenção 
desaparecida: o que quis ele dizer? O que quis ele dizer? 
(DARTIGUES, 1973, 52)  
 

     Compreender, deste modo, é uma forma de observação que visa a percepção do 

significado do fenômeno que, deste modo deve ser descrito de modo rigoroso.  
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     “Rigor” nos diz Bicudo (2005, 11), “exprime o cuidado que se tem ao proceder 

à busca pelo interrogado” e “é um cuidado que busca a atenção constante do 

pesquisador para proceder de modo lúcido, analisando os passos que dá em sua 

trajetória, conseguindo clareza dos seus “por quês” e “como”, o que significa, dos 

fundamentos de seu modo de investigar e da visão de que modalidade de 

conhecimento sobre o indagado está construindo, ao proceder do modo pelo qual 

está encaminhando sua investigação”. Para a autora, “rigor pode carregar consigo 

critérios diferentes, mas sempre há critérios passíveis de serem expostos e 

justificados no contexto da tradição do pensar científico/filosófico, artístico”.  

     O rigor só pode ser encontrado e conquistado na medida em que nos mantemos 

na “situação de diálogo” (Eugen Fink apud Merleau-Ponty, 1974, 24). A pesquisa 

é sempre um ato solitário, mas também solidário de modo que só pode haver 

garantias quando ao rigor em todos os seus momentos se tais práticas forem 

tornadas públicas e se, como nos diz Bicudo, a clareza para si é uma das 

prerrogativas da atividade do pesquisador, esta clareza não deve ser apenas para 

si, mas fundamentalmente para o outro ou para uma comunidade. Somente assim 

torna-se possível o alcance do rigor no sentido universal. 

 
Análise em fenomenologia existencial 

     Os estudos de casos clássicos (Binswanger, 1944, 1945, 1955, Minkowski, 

1923, Kuhn, 1948, Callieri, 1996, Van Den Berg, 1966, Tatossian, 2006) entre 

muitos outros, são realizadas a partir de descrições amplas de vivências dos 

sujeitos seguidas de análises fenomenológicas onde são tomados os aspectos do 

existir humano como parâmetros. Em todos esses casos citados existe a presença 

das unidades de sentido definidas pelos autores segundo a percepção da 

necessidade de um maior desdobramento nas suas análises, porém tais unidades 

sempre estão subordinadas a um existencial específico.  

     Heidegger (2001, 140) retrocede ao uso mais antigo da palavra análise e diz 

que ela pode ser encontrada em Homero no livro da Odisséia sendo “ali usada 

para aquilo que Penélope faz todas as noites, a saber, desfazer a trama que ela 

tecera durante o dia”, significando assim, “o desfazer de uma trama em seus 

componentes”. Complementa Heidegger dizendo que “em grego significa soltar, 

por exemplo, soltar as algemas de um preso, libertar alguém da prisão e pode 

significar também desmontar os pedaços de uma construção, por exemplo, 
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desmontar as barracas”. Heidegger mostra que o caráter fundamental de uma 

analítica tal como ele a pratica não tem a conotação de decomposição no sentido 

de “decomposição em elementos, mas a recondução a uma unidade síntese”. 

     Toda proposta de abordagem de um dado fenômeno toma como ponto de 

partida a própria concepção da natureza intrínseca do fenômeno que está sendo 

abordado. Deste modo tanto a concepção do modo de existir do homem como da 

própria identidade tem o caráter de unidade. “É evidente que a identidade é de 

algum modo, uma unidade” dizia Aristóteles (Aristóteles apud Abbagnano). O 

fato de estar sendo tomada a concepção aristotélica de identidade como unidade 

no presente trabalho implica necessariamente que qualquer processo de análise 

que aqui seja realizado, do mesmo modo, afaste-se da idéia de decomposição 

deste mesmo todo já que ao fazê-lo estaria destruindo este mesmo todo que 

interessa observar e compreender. É neste sentido que será adotada aqui a 

concepção de análise tal como enuncia Heidegger, ou seja, a de evidenciação, 

descrição e compreensão da articulação da unidade do fenômeno da identidade 

entendida como sendo uma totalidade indecomponível.  

     No processo de análise de um fenômeno, não procedemos por “decomposição 

em busca de seus elementos constituintes, mas buscamos compreender o modo 

como os aspectos do todo se articulam no seu interior”.  

     A prática da análise a que procederemos é de natureza complexa e oferece 

diversas possibilidades de realização. Dentre elas podem ser consideradas: 

     O acompanhamento do discurso com a inserção de análises longo da sua 

ocorrência. Este procedimento implicaria na manutenção do discurso do 

entrevistado tal como foi expresso e em um “passeio” analítico por todos os seus 

aspectos. O lado positivo desta prática reside no fato de se proceder a uma 

releitura imediata do discurso do sujeito evidenciando desta maneira o 

acompanhamento próximo ao seu transcurso tal como ocorre, por exemplo, em 

um contexto terapêutico. Uma restrição que se pode levantar a essa prática é que 

ela implica em repetições tornando a análise enfadonha.     

     O agrupamento do discurso por unidades de sentido a partir dos pressupostos 

existenciais já definidos. Em princípio o processo de análise é facilitado e tornado 

mais claro. Esta prática, contudo, geraria a formatação do discurso do sujeito de 

acordo com os pressupostos em questão contrariando a proposta fenomenológica 

de sua redução ao manifesto.  
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     O agrupamento do discurso por unidades de sentido segundo o próprio 

discurso. Este será o procedimento adotado neste trabalho por ser o mais coerente 

com a tradição fenomenológica existencial. Neste procedimento deve-se estar 

atento para o fato de não haver limites rígidos que possam demarcar as unidades 

de sentido alem do fato de que tais unidades não têm autonomia em relação à 

totalidade à qual estão inevitavelmente subordinadas.  

     Ao ser abordada a identidade neste trabalho sob o ponto de vista 

predominantemente existencial, referências deverão ser feitas as demais ciências 

envolvidas. A proposta de realização de uma “análise existencial” para o objetivo 

que temos pela frente segue a diretriz citada por Merleau-Ponty que diz que é no 

contexto mesmo de surgimento de algo que este deve ser entendido.  

 
A natureza do conhecimento obtido 

     O professor Martins (1989, 23), diz que a pesquisa qualitativa em Psicologia e 

também em Educação, questiona e põe em dúvida, o valor da generalização e que 

o conhecimento obtido se refere “às descrições realizadas”. Ao comentar a 

questão da natureza do conhecimento obtido no âmbito da pesquisa qualitativa 

afirma que “a generalização é abandonada e o foco da sua atenção é centralizado 

no específico, no peculiar, no individual, almejando sempre a compreensão e não 

a explicação dos fenômenos estudados”. Para o autor, “uma idéia mais geral sobre 

tal pesquisa é que ela não se preocupa com generalizações, princípios e leis”.  

     Mesmo que um antropólogo esteja centralizando a sua atenção em um 

fenômeno como a natureza de um ritual sagrado pode-se dizer que muitos 

aspectos fundamentais daquele fenômeno estudado serão encontráveis em outras 

manifestações de outras culturas, de outros povos e assim por diante. Assim, todo 

conhecimento produzido trás consigo e possibilidade de generalização mesmo que 

o pesquisador não tenha, em princípio, este objetivo ou não “se preocupe” com ela 

como nos diz Martins.  

     Esta possibilidade tanto em ciência e até mesmo no âmbito do senso comum é 

obtida por indução. Trata-se do reconhecimento do geral no particular e se cada 

um dos particulares pode parecer único e irrepetível é porque o geral, a essência 

ou a sua estrutura fundamental, comporta uma multiplicidade de formas de 

manifestação 
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     É na co-pertinência entre o individual e o geral que reside a possibilidade de 

generalização. É deste modo que a afirmação de Martins de que na abordagem do 

fenômeno individual não há preocupação com generalizações deve ser vista 

apenas como uma validade apenas parcial já que o geral, uma estrutura essencial, 

está presente no fenômeno particular estudado.  

     Embora não se tenha por objetivo primeiro a busca da generalização ela ocorre 

naturalmente na medida em que, uma vez explicitada a estrutura fundamental de 

um fenômeno, ela não diz respeito tão somente ao fenômeno concretamente 

abordado, mas a uma classe de fenômenos que possuem a mesma estrutura. Ou 

seja, a estrutura destacada significa o ponto de união e de encontro de um 

fenômeno específico, com um conjunto deles. A técnica das ficções idealizantes 

exige que se considere uma grande quantidade de exemplos do fenômeno cuja 

estrutura fundamental se busca e, neste sentido, temos durante a execução desta 

técnica uma percepção de que a todos os exemplos imaginados a estrutura 

fundamental poderia ser aplicada ou a todos eles ela pertence. Deste modo, não 

temos apenas um caso possível, mas um grupo de tamanho indefinido de antemão. 

A própria técnica das ficções idealizantes pressupõe uma generalização possível 

mesmo que os casos considerados sejam imaginados.  

     No plano vivencial aquilo que é imaginado é tão real como o vivenciado em 

vigília. Seria contraditório dizer, depois de uma grande variedade de fenômenos 

terem sido pensados e imaginados, que a estrutura fundamental que é em última 

análise o conhecimento a respeito do fenômeno encontrado, não seria a todos eles 

aplicado.  

 
Recursos aplicados para a observação e de obtenção de dados 

     O presente trabalho se vale do estudo de caso e da indagação dos sujeitos 

dentro de condições cotidianas que dizem respeito aos seus envolvimentos com a 

sonoridade do mundo. Chizotti (1991,145) caracteriza o estudo de caso como 

“uma modalidade de estudo nas Ciências Sociais que se volta à coleta e ao 

registro de informações sobre um caso ou vários casos particulares”. Uma das 

divisões do estudo de caso segundo Triviños (1987, 135) consiste nas “histórias 

de vida” que, segundo o autor é “uma técnica de pesquisa realizada através da 

avaliação de dados coletados em documentos e depoimentos orais registrados pelo 

pesquisador ou pelo próprio entrevistado”.  
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     Nasio (2000, 17) comentando a função heurística do estudo de caso afirma que 

“a fecundidade demonstrativa de um exemplo clínico é tão frutífera que vemos 

proliferarem novas hipóteses que enriquecem e adensam a trama da teoria”.  

     Existem diversas formas possíveis de contato com a pessoa cujo histórico se 

quer analisar, sendo que a clássica técnica da entrevista se refere apenas a uma 

delas. Todas as formas possíveis de observação são válidas desde que respeitada a 

ética que deve necessariamente permear a condição desta prática.  

     Minkowski (1958, 163) se valeu da sua condição de médico pessoal com um 

esquizofrênico e da convivência dia e noite por um período de dois meses com seu 

paciente dizendo que embora não sendo difícil imaginar os maus momentos que 

acarreta semelhante simbiose “porem, por outro lado, proporciona ao observador 

condições especialmente favoráveis e lhe oferece a oportunidade de notar certas 

particularidades que ordinariamente passariam inadvertidas”. Mostra o autor que 

“esta é uma vantagem de poder comparar a cada momento seu psiquismo com o 

do paciente”. Não é de interesse nesse momento a descrição do caso clínico, mas 

apenas a possibilidade metodológica que nos é oferecida e que é de extrema 

validade em pesquisa qualitativa fenomenológica.  

     Na verdade esta forma de observação praticada por Minkowski pode ser 

considerada, segundo relato de Lakatos e Marconi, (1985, 170), como sendo 

assistemática e participante e também como observação na vida real. “Na técnica 

de observação não estruturada ou assistemática, também denominada espontânea, 

informal, ordinária, simples, livre, ocasional e acidental, consiste em recolher os 

fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais ou 

precise fazer perguntas diretas”. Para Lakatos e Marconi, “o êxito da utilização 

dessa técnica vai depender do observador, de ele estar atento aos fenômenos que 

ocorrem no mundo que o cerca, de sua perspicácia, discernimento, preparo e 

treino, além de ter uma atitude de prontidão”. (170). A observação participante, 

conforme nos fala Lakatos e Marconi, “consiste na participação real do 

pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se 

com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e 

participa das atividades normais deste”. (170). Segundo Mann  

 

a observação participante é uma tentativa de colocar o observador e 
o observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro 
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do grupo de modo a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar 
dentro do sistema de referência deles”. Neste caso o observador 
participante enfrentará “grandes dificuldades para manter a 
objetividade pelo fato de exercer influência no grupo, por ser 
influenciado por antipatias ou simpatias pessoais e pelo choque do 
quadro de referências entre observador e observado. (MANN, 
1970, 96 apud Lakatos e Marconi, 171)  

 
     Um instrumento fundamental para a condução da investigação neste trabalho 

deverá ser a entrevista semi-estruturada que, de acordo com Lakatos oferece ao 

entrevistado “a liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que 

considere adequada. O entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situação 

em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar 

mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal”. E ainda, dentro da modalidade 

não dirigida “o entrevistado poderá expressar suas opiniões e sentimentos”. A 

“função do entrevistador”, para as autoras será a de “dar incentivos, levando o 

informante a falar sobre determinado assunto, sem, entretanto, forçá-lo a 

responder”. 

     “Conduzir entrevistas”, dizem Joel e Bicudo (1989, 55), “não é um 

procedimento mecânico a ser seguido em uma amostra de respondentes. É um 

procedimento que decorre do conhecimento que o pesquisador possui sobre a 

realidade onde vai trabalhar. A maneira pela qual a entrevista procede deve 

sempre revelar algo da preocupação do entrevistado”. As perguntas feitas em uma 

entrevista já pressupõem as respostas que queremos obter. Não há perguntas 

neutras. Em nenhuma pesquisa se parte do nada até porque é próprio do 

conhecimento científico ser cumulativo.  

     Diz Amatuzzi (2007, 21) que “todas as formas de análises podem ser feitas a 

partir de qualquer relato”. Mas, segundo o autor, “existem tipos de relatos mais 

favoráveis e uma determinada forma de análise. Assim, se pretendo uma análise 

fenomenológica, o melhor relato é o que procura trazer, tornar presente, a 

experiência vivida”. Um modo de fazer isso, de colher esse tipo de relato, é dizer 

à pessoa algo do tipo “estou pesquisando tal coisa: o que você pode-me dizer 

sobre isso a partir da sua experiência pessoal?”. Na verdade, a questão colocada 

desta maneira deixa supor que não há um limite rígido que separe uma entrevista 

semi-estruturada da coleta de um depoimento. O próprio autor afirma que na sua 

última pesquisa, depois de explicar o seu assunto, pedia um depoimento por 
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escrito e depois de examiná-lo e identificar as frases que para ele eram 

experencialmente densas porque tocavam em pontos fortes do vivido, mas que 

ainda não tinham suficiente clareza voltava a se encontrar com a pessoa para que 

fornecesse mais informações relevantes. Assim, o pesquisador que investiga a 

partir de relatos não deve dispor de uma forma rígida de abordagem do 

entrevistado deixando uma boa margem de manobra a fim de flexibilizar as 

situações favoráveis à percepção dos fenômenos de interesse.  

     Na pesquisa fenomenológica o discurso é tomado como fonte de dados. Por 

discurso deve ser entendido o conjunto de manifestações e expressões verbais, não 

verbais e comportamentais, linguagem, fala e expressões do sujeito de toda ordem 

e espécie. No seu discurso toda forma de expressão que é tomada como 

significativa. 

 
A obtenção e tratamento dos dados 

     O modelo clássico de tratamento dos dados obtidos no discurso dos sujeitos 

neste trabalho seguirá aquele já consagrado neste tipo de estudo. Tal tratamento 

torna-se uma autêntica análise existencial na medida em que se procura realizar 

uma leitura do modo as estruturas que constituem o modo humano de existir se 

configuram no sujeito entrevistado em particular. Deste modo, as expressões 

tratamento de dados e análise fenomenológico- existencial são equivalentes.  

     Amatuzzi (2007, 24) afirma que “se a entrevista foi mobilizadora permitindo 

um progressivo acesso à experiência vivida para além do já dito, então a análise já 

começou no próprio ato do encontro com o sujeito”. “O momento posterior da 

análise será, então apenas o momento de sistematizar esse dizer da melhor forma 

possível”. Na realidade, seja em uma situação de entrevista ou outra conforme 

descritas anteriormente, a percepção do analista, formada e desenvolvida durante 

um longo período de sua história profissional, já se realiza no contato. O “olhar 

fenomenológico existencial”, presente no seu modo de entender até 

comportamentos mais corriqueiros de pessoas no cotidiano, já se faz presente na 

observação do sujeito.  

     Sumarizando podemos dizer que formalmente, porém não de modo rígido, uma 

sequência de decisões presentes no trabalho de análise fenomenológica existencial 

pode seguir os seguintes momentos: 

1. Obtenção dos dados através das formas propostas. 
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Conforme foi dito, neste momento a percepção fenomenológica existencial já se 

faz sentir por parte do pesquisador e ele já começa a ter os primeiros vislumbres 

das estruturas existenciais envolvidas nos discursos dos sujeitos.  

2. Distinção dos dados obtidos em grandes agrupamentos. 

Em princípio tal distinção obedece a critérios do pesquisador conforme a seu 

entendimento a respeito dos discursos em questão. 

3. Análise fenomenológica existencial propriamente dita. 

Este é o momento da “atenção flutuante” conforme dito anteriormente. Fazer 

análise existencial é buscar explicitar o modo como as estruturas da identidade se 

manifestam nas condutas, comportamentos e vivências do sujeito.  

4. Retorno à totalidade  

Como já foi explicitado, a análise não significa aqui decomposição, mas a 

compreensão da articulação de uma totalidade. Deste modo, as análises parciais, 

necessárias a fim de se poder lidar com o grande volume de dados e também da 

natureza distinta dos diversos aspectos do existir, encontram aqui o seu lugar de 

retorno e reencontro com a totalidade à qual pertencem e da qual nunca se 

separaram.  

5. Por fim, o trabalho de análise pode ser enriquecido com a própria contribuição 

dos sujeitos.  

 

Descrição dos sujeitos envolvidos na presente pesquisa 

 

     A pesquisa de natureza qualitativa realizada contou com a participação de três 

sujeitos com os seguintes perfis: 

     1. Um jovem (B) com audição e visão sadias e entendidas como estando dentro 

dos padrões de normalidade. Trata-se de um professor de música, sobretudo de 

guitarra, tendo participação ativa em bandas musicais, principalmente no gênero 

rock. É compositor musical e tem grande envolvimento com a sonoridade 

cotidiana. Em suas aulas de composição musical diz estimular os alunos a 

desenvolver a percepção dos sons do cotidiano a fim de se utilizar deles como 

inspiração para as suas composições. Trata-se de um jovem que tem no 

envolvimento com sonoridade do mundo um aspecto importante da sua identidade 

     2. Uma jovem (EP) com audição e visão sadias e também entendidas como 

estando dentro dos padrões de normalidade. É cantora evangélica, participa de 
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conjuntos vocais na Igreja a que pertence e tem discos gravados junto com seu 

conjunto. Tem grande sensibilidade e percepção refinada para os sons tanto 

aqueles corriqueiros do cotidiano quanto os sons musicais.  

     3. Um homem (D) que foi ouvinte pleno durante a maior parte de sua vida 

tendo perdido a audição já adulto. Não existem antecedentes familiares com 

surdez. Foi acometido de surdez súbita inicialmente no ouvido esquerdo e três 

anos depois teve a mesma ocorrência no ouvido direito. Sua perda auditiva se 

mostrou progressiva tendo como diagnóstico uma doença auto-imune. A sua perda 

inicial foi considerada de natureza leve, passando a moderada após três anos da 

ocorrência com perdas auditivas sucessivas com duração de treze anos até chegar 

a nível severo-profundo. Após esse período submeteu-se à cirurgia de implante 

coclear tendo recuperado grande parte da audição que foi estabilizada em nível 

leve-moderado. Durante toda a sua vida esteve envolvido com música e em sua 

família podem ser encontradas pessoas que tem formação musical em 

instrumentos e canto.  

 

Local da realização da coleta dos dados 

     Os depoimentos de B e EP foram tomados em uma sala silenciosa e livre de 

qualquer tipo de interferência externa que pudesse tirar a concentração de cada um 

deles. Durante a gravação dos depoimentos os depoentes fizeram alusão à 

quietude do local fazendo referência aos sons das folhas das palmeiras ao vento 

como os únicos que estavam ouvindo naquele momento.  

     O depoimento de D foi digitado diretamente no computador e colocado a 

disposição do autor do trabalho para análise.  

 

Recurso metodológico aplicado 

     A entrevista semi-estruturada foi a forma de abordagem dos sujeitos. Foram 

apresentadas as questões a partir de um roteiro previamente preparado, mas os 

depoentes tiveram liberdade para discorrer sobre a temática como melhor 

entendessem. O entrevistador assumiu o papel de facilitador dos discursos dos 

sujeitos ampliando, quando necessário, o âmbito de pertinência das questões 

apresentadas.  

     Os depoimentos foram gravados e posteriormente digitados tal com foram 

expressos sem correção gramatical ou edição. 
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     Uma vez de posse da totalidade dos depoimentos colhidos, teve início a análise 

dentro da metodologia proposta para este trabalho.  

     O depoimento de D. foi tomado no seu todo como objeto de análise sendo que 

a entrevista conjunta com B. e EP., que contou com a participação ativa do 

entrevistador em uma situação de intenso envolvimento interpessoal, foi 

desmembrada e as análises das expressões de cada entrevistado foram realizadas 

separadamente.  
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2. Identidade 
 
O ideário humanista 

     O Tema Identidade se reveste de grande importância na medida em que toma o 

homem cotidiano inserido no mundo da vida como objeto último de análise. Não 

se trata apenas de mais um estudo referente à personalidade como muitas das 

teorias já existentes. Sem dúvida nenhuma que existe um grande parentesco entre 

a noção de Identidade e a de Personalidade na literatura, porém, não é de interesse 

imediato do presente trabalho aprofundar na discussão das implicações do 

envolvimento dos dois conceitos. A abordagem fenomenológica existencial da 

identidade aqui realizada lança luz sobre os fundamentos de todas as teorias da 

personalidade. Deste modo, a identidade é entendida como a entidade que precede 

e dá fundamento ao conhecimento da personalidade em si.  

     Ciampa (1984, 59) afirma que a Identidade é tomada como “categoria de 

análise” ou objeto de estudo tanto pela Psicologia, Psicologia Social, Sociologia, 

Antropologia e até mesmo pela Filosofia. Estas disciplinas fazem interfaces e não 

é possível qualquer abordagem por uma dessas disciplinas sem que outras sejam 

envolvidas. Estudar o indivíduo é estudá-lo enquanto inserido no mundo social o 

que nos leva a concluir com Silvia Lane, que toda Psicologia é também Psicologia 

Social.  

     A abordagem da identidade que será aqui desenvolvida está inserida no âmbito 

da filosofia humanista, e mais precisamente no contexto da filosofia existencial 

que entende o homem como um ser único e irredutível a um mero organismo entre 

tantos outros. Segundo Romero (2000, 179) “o humanismo é basicamente um 

ideário que se origina nitidamente no Renascimento europeu, embora 

encontremos amostras significativas desta atitude em épocas anteriores” “A 

psicologia compreensiva”, ainda segundo Romero,  

 

encontra sua formulação primeira nos escritos de Willhelm 

Dilthey, que estabelece a diferença epistemológica entre as 

ciências naturais e ciências humanas. As ciências naturais se 

caracterizam por explicar os fenômenos de sua incumbência, 

enquanto as ciências humanas se propõem compreender a cultura e 

a experiência humanas entendidas como vivências. (ROMERO, 

2000, 179) 
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     Embora o humanismo seja colocado por Romero como um “ideário”, a idéia 

fundamental é a de defender a  

 
singularidade do homem e a sua separação da natureza, seja porque 
possui um princípio espiritual de natureza divina, seja porque está 
dotado de racionalidade, do Logos grego, seja ainda porque o ente 
humano habita e se manifesta como existência. (ROMERO, 2000, 
184). 
 

O que é identidade 

     A importância conferida ao estudo da identidade, segundo Jacques (1998, 159), 

“foi variável ao longo da trajetória do conhecimento humano, acompanhando a 

relevância atribuída à individualidade e às expressões do eu nos diferentes 

períodos históricos”. Segundo a autora há uma “imprecisão conceitual da 

temática, resultado de abordagens diversas e da sua própria complexidade”, sendo 

que o tema “não é de fácil compreensão ou de resposta simples” que, segundo a 

autora pode ser comprovado por todos aqueles que se dedicam ao tema. 

     Pedro (1998, 35), citando Ferreira (1995, 349), afirma que o termo identidade 

vem do latim escolástico identitate e significa a qualidade de idêntico.  

     A identidade também pode ser definida em linhas mais simples como “aquilo 

que nos identifica e ao mesmo tempo nos diferencia dos outros” (Malvezzi, 2000). 

Inicialmente, devemos acompanhar Ciampa (1984, 58) quando diz que identidade 

responde à questão “quem sou eu?” ou “quem é você?”. Para ele, “quando esta 

pergunta surge podemos dizer que estamos pesquisando a nossa identidade”. 

Porem, ao longo da análise veremos que a questão não é tão simples e que, 

descrevendo a mim mesmo, estou me referindo a mais do que aspectos que podem 

ser encontrado na minha pessoa tão somente. É mais complexa a resposta sobre 

onde se encontram os limites entre o “eu” e o “você”. Por outro lado, a identidade 

não é uma algo em si, não é encontrável como uma coisa que possa ser objetivada, 

medida, pesada. Não se encontra em um lugar determinado do espaço físico. Não 

pode ela ser encontrada no nosso interior, mas também não se encontra no nosso 

exterior.  

     Este conceito supera a compreensão do homem enquanto somatória de papéis, 

de valores, de habilidades, atitudes etc., pois compreende todos estes aspectos 
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integrados – o homem como totalidade – e busca captar a singularidade do 

indivíduo, produzida no confronto com o outro. 

     A mudança nas situações sociais, a mudança na história de vida e nas relações 

sociais determinam um processar contínuo na definição de si mesmo. Neste 

sentido, a identidade do indivíduo deixa de ser algo estático e acabado, para ser 

um processo contínuo de representações de seu "estar sendo" no mundo. 

     Ao ser investigada a Identidade de alguém, desse modo, estamos ao mesmo 

tempo buscando a compreensão do individual e do grupo social ao qual o 

individuo pertence. No indivíduo estão presentes os traços de seu grupo como 

também no grupo social são percebidas as os traços dos indivíduos que o 

constituem.  

     Ora, usamos cotidianamente a expressão identidade para nos referirmos àquilo 

que uma pessoa é e tem de mais próprio, particular e pertinente de modo que 

lançar mão de recursos lingüísticos não nos ajudará muito.   

     Ciampa coloca a questão de “quem sou eu” como sendo a central da 

identidade. Esta pergunta, no entanto, sendo insuficiente, merece um 

desdobramento maior já que pressupõe que, ao fazê-la, estou inquirindo não 

apenas a mim mesmo, mas outros aspectos que na pergunta ficam encobertos. Ao 

perguntar “quem sou eu?” estou perguntando também “quem sou eu para mim?”, 

“quem sou eu para você?” e até “como me tornei o que sou?”. Pode-se acrescentar 

ainda as questões “quem eu fui no passado?” e “quem eu serei no futuro”? 

     Para Sartre (1976, 302) “na origem do problema da existência alheia há um 

pressuposto fundamental: o próximo, com efeito, é o outro, quer dizer, o eu que 

não sou eu; captamos aqui uma estrutura constitutiva do ser-outro”.  

     Ora, usamos cotidianamente a expressão identidade no dia a dia para nos 

referirmos àquilo que uma pessoa é e tem de mais próprio de modo que lançar 

mão de recursos lingüísticos não nos ajudará muito. A identidade possui algo que 

lhe é próprio, particular e pertinente e todos estes questionamentos dizem respeito 

a minha identidade já que se referem a uma procura pela compreensão tanto 

daquilo que sou, como daquilo que sou diante do outro. Identidade é deste modo, 

algo complexo e que exige de quem o estuda, uma abordagem que toma a sua 

totalidade como âmbito de análise.  

     A identidade depende da diferenciação que fazemos entre o ‘eu’ e o ‘outro’. 

Passamos a ser alguém quando descobrimos o outro porque, desta forma 
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percebemos possibilidades de comparação que permitem o destaque das 

características próprias de cada um.  

     Sabemos quem é uma pessoa não apenas por sua definição, mas por seus atos e 

comportamentos. É na ação do indivíduo no mundo que tem lugar a constituição 

da identidade. Um ponto importante a ser considerado é que fazemos parte de 

diversas organizações e estamos presentes em inúmeras situações do cotidiano, 

porém nossa ação no mundo nunca é fragmentada. Somos o que fazemos naquele 

momento, em cada papel que desempenhamos. O papel de aluno, filho, amigo, 

irmão sendo que um aspecto inclui necessariamente o outro como constituinte.  

     O indivíduo, nessa concepção, é um eterno transformar-se, mesmo que 

aparentemente continue com os mesmos olhos, cabelos e até consiga manter seu 

peso na verdade está em contínua mutação. Estamos nos transformando a cada 

momento, a cada nova relação com o mundo social mesmo que não percebamos 

isto.  

     A dinâmica das situações sociais, a mudança na história de vida e nas relações 

sociais motiva um processar contínuo na definição de si mesmo. Neste sentido, a 

identidade do indivíduo deixa de ser algo estático e acabado, para ser um 

permanente vir a ser. 

 
Identidade, Personalidade, Subjetividade, Interioridade. 

     A noção de Identidade a ser enfocada neste trabalho deverá ser definida com 

clareza a fim de diferenciá-la do conceito que lhe é mais próximo, a 

personalidade. Muitas teorias da personalidade tendem a aproximá-la de noções 

como “interioridade”, “subjetividade” ou mesmo de “sujeito”. Ora, teorias da 

personalidade baseadas no inatismo, segundo o qual as capacidades humanas, seus 

traços, valores, comportamentos, formas de pensar já se apresentam prontas desde 

o nascimento, já não encontram guarida no pensamento atual. Assim, a 

abordagem da identidade aqui proposta deverá considerar que somente no âmbito 

das relações sociais, com o mundo em geral e do indivíduo consigo mesmo é que 

pode ser ela constituída. 

     Barros e Laurenti nos dizem que, 

O termo identidade sempre desperta interesse, tanto das pessoas 
comuns, representantes do universo consensual, quanto de 
cientistas sociais.  
Inúmeras questões estão associadas à identidade. Historicamente, o 
termo empregado para significar o que hoje se entende por 
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identidade foi personalidade, privilegiando não só a perspectiva 
individualista, mas também uma visão em que os princípios da 
ciência médica sustentavam toda proposta de compreensão. Nesse 
contexto, os debates versavam sobre o “normal” e o “patológico”, 
o “natural” e o “inerente”. A priorização do ser biológico e 
individual sustentados por uma estrutura psíquica, invariante 
enquanto processo normativo institui uma dicotomia entre o 
indivíduo e o grupo, entre o homem e sociedade. O conceito de 
personalidade oferecia um conjunto de princípios que previamente 
classificavam os indivíduos em categorias, confirmando uma 
concepção de sujeito em que pese a diversidade dos ambientes 
sociais. Os comportamentos expressos pelos indivíduos 
invariavelmente serviam para justificar as interpretações 
denominadas “científicas”, restando pouco ou quase nada a fazer 
por parte daqueles que manifestavam tais condutas. Baseados no 
princípio de “normalidade” e estrutura psíquica invariante, 
aplicado a todos indistintamente, os psicólogos mostravam-se 
despreocupados em investigar o comportamento dos homens. O 
comportamento, em si, configurava-se como recurso para alimentar 
os princípios constitutivos da personalidade normal ou patológica. 
A história social e singular do indivíduo participava apenas como 
pano de fundo para a expressão dos comportamentos 
“sabidamente” conhecidos. Dissonante dessa perspectiva, e 
preocupados em considerar o homem enquanto sujeito social, 
inserido num contexto sócio-histórico, os psicólogos sociais 
adotaram o termo identidade. (BARROS e LAURENTI, Revista de 
Psicologia Social e Institucional, Vol. 2, nº 1, jun/2002, 
Universidade Estadual de Londrina) Acessível em:  
http://www2.uel.br/ccb/psicologia/revista/index.htm 
 

     A adoção pelos psicólogos sociais do termo identidade em substituição ao de 

personalidade tem mais uma conotação de definição de enfoque do que a 

suposição de uma vantagem epistemológica em si. Este enfoque aponta para a 

idéia de que quando falamos a respeito da identidade de alguém, já a estamos 

considerando não como algo que lhe é inerente ou circunscrito a ela mesma, mas a 

aspectos que são indicativos de um contexto de mundo para onde aponta e sua 

identidade e a esse contexto dizem respeito. Ter uma identidade não significa 

apenas ser dono ou possuidor de determinados traços pessoais, mas traz consigo a 

idéia de “identificar-se com algo”, com certo grupo social, com um mundo e com 

características próprias de uma dada cultura.  

     Este enfoque relacional da identidade pode ser sintetizado nas palavras de 

Cuche quando afirma que  

 

ela exprime a resultante das diversas interações entre o indivíduo e 

o seu meio ambiente social, próximo ou distante. A identidade 
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social de um indivíduo se caracteriza pelo conjunto de suas 

vinculações em um sistema social: vinculações a uma classe 

sexual, a uma classe de idade, a uma classe social, a uma nação, 

etc. A identidade permite que o indivíduo se localize em um 

sistema social e seja localizado socialmente. (CUCHE, 1999, 177) 

 
Identidade, Idêntico, Diferente, Igual, Diferenciado.  

     No Dicionário de Filosofia de Abaggnano encontramos no verbete Identidade a 

definição de Aristóteles que dizia que  

 

em sentido essencial, as coisas são idênticas no mesmo sentido em 

que são unas, já que são idênticas quando é uma só a sua matéria 

(em espécie ou em número) ou quando a sua substância é una. 

Portanto, é evidente que a identidade é de algum modo, uma 

unidade, quer a unidade se refira a mais de uma coisa, quer se 

refira a uma única coisa, considerada como duas, como acontece 

quando se diz que a coisa é idêntica a si mesma. (ARISTÓTELES, 

apud Abaggnano, Metafísica, V 9, 1018 a 7) 

 

     Dentro da tradição inaugurada por Aristóteles, falar em identidade significa, 

deste modo, entendê-la como sendo “a qualidade daquilo que é idêntico a si 

mesmo”. Heidegger (2001, 137) afirma que “idêntico é algo que é o mesmo 

consigo mesmo”. Em Identidade e diferença diz o autor que “o idêntico, em latim 

idem, designa-se em grego tò autó” que traduzindo significa “o mesmo”. 

Heidegger argumenta que “a fórmula mais adequada para o principio da 

identidade A é A, não diz apenas: cada A é ele mesmo o mesmo; ela diz antes: 

consigo mesmo é cada A ele mesmo o mesmo”. “Em cada identidade”, diz o 

filósofo, “reside a relação ‘com’, portanto, uma mediação, uma ligação, uma 

síntese: a união numa unidade” (39).  

     Diz o autor que  
o que o princípio da identidade, quando ouvido em seu teor 
fundamental, expressa é exatamente aquilo que todo o pensamento 
ocidental-europeu pensa, a saber, isto: a unidade da identidade 
constitui um traço fundamental no seio do ser do ente. Em toda 
parte, onde quer que mantenhamos qualquer tipo de relação com 
qualquer tipo de ente, somos interpelados pela identidade. Se não 
falasse esse apelo, então o ente jamais seria capaz de manifestar-se 
em seu ser como fenômeno. Por conseguinte, também não haveria 
nenhuma ciência. Pois, se não fosse garantida previamente e em 
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cada caso a mesmice de seu objeto, a ciência não poderia ser o que 
ela é. Através dessa garantia, a pesquisa se assegura a possibilidade 
de seu trabalho. Contudo a representação-guia da identidade o 
objeto da identidade do objeto da ciência jamais traz utilidade 
palpável. Por conseguinte o elemento de sucesso e fecundo do 
conhecimento científico repousa em toda parte sobre algo inútil. O 
apelo da identidade do objeto fala, pouco importando que a ciência 
ouça ou não esse apelo, que não a leve a sério ou que por ele se 
deixe consternar. (HEIDEGGER, 2006, 40). 
 

     Logo, quando falamos em Identidade entendemos que a sua compreensão não 

é valida para o caso de se considerar o indivíduo isoladamente, mas 

principalmente a partir de uma comparação com algo ou alguém implicando 

necessariamente em considerá-la dentro do contexto do ser com o outro ou do 

grupo social com o qual se envolve. Identidade assim considerada seria na 

verdade a qualidade daquilo que nos permite identificar algo como algo, mas que, 

ao mesmo tempo, o diferencia de algo ou alguém que lhe é externo, que lhe é 

distinto. “Toda identificação é ao mesmo tempo diferenciação”, afirma Cuche. Do 

mesmo modo, para o autor  

 

a identidade social é ao mesmo tempo inclusão e exclusão: ela 
identifica o grupo (são membros do grupo os que são idênticos sob 
um certo ponto de vista) e o distingue dos outros grupos (cujos 
membros são diferentes  dos primeiros sob o mesmo ponto de 
vista). Nesta perspectiva, a identidade cultural aparece como uma 
modalidade de categorização de distinção nós/eles, baseada na 
diferença cultural. (CUCHE, 1999, 177).  
 
 

     O homem necessariamente deve ser considerado como diferenciado. Ter uma 

identidade é poder ser indicado, nomeado, designado, identificável e ter 

características que tornam possível definir o que uma pessoa é. Identidade é, ao 

mesmo tempo, aquilo que designa, identifica, separa e ao mesmo tempo une. A 

identidade é definida como sendo própria de alguém e expressa o modo como um 

indivíduo pertence a um grupo. Se a identidade é constituída no âmbito das 

relações do indivíduo com o seu grupo social, então ela expressa ao mesmo tempo 

as características do indivíduo e do grupo ao qual pertence cujas relações deram 

origem as suas características individuais. Ao mesmo tempo, então, a identidade 

pertence ao indivíduo como também ao seu grupo, sendo deste modo, co-

pertencentes. Há, portanto, na identidade, uma ambigüidade que lhe é inerente.  
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     Ao ser investigada a Identidade de alguém, desse modo, estamos ao mesmo 

tempo buscando a compreensão do individual e do grupo social ao qual o 

indivíduo pertence. No indivíduo estão presentes os traços de seu grupo como 

também no grupo social são percebidas as os traços dos indivíduos que o 

constituem.  

     A noção de Identidade deve ser inserida em um contexto onde também 

encontramos outros conceitos como idêntico, identificar, diferente igualdade e 

diferenciar. Podemos querer possuir uma característica que nos diferencie dos 

demais como também desejamos nos identificar com um ídolo que admiramos 

assumindo as suas posturas, atitudes, linguagem, pensamento e até modo de se 

vestir. Esse processo torna possível a identificação de alguém como pertencente a 

um grupo social. Algo só pode ser considerado como idêntico ou diferente em 

relação a algo ou a alguém, ou seja: no interior do contexto de uma 

multiplicidade. Nada ou ninguém é idêntico a si mesmo. Consideradas 

isoladamente estas características desaparecem. O mesmo acontece com a 

categoria “diferente”. Algo só pode ser considerado como diferente em relação à 

outra coisa que lhe seja exterior.  

     Citando Barth, Cuche (1999, 200) afirma que “no processo de identificação o 

principal é a vontade de marcar os limites entre ‘eles’ e ‘nós’ e logo, de 

estabelecer e manter o que chamamos de “fronteira”.  

     Assim, estas categorias só podem ser consideradas dentro de um contexto mais 

geral e amplo que é o que torna possível a compreensão do que deve ser entendido 

como identidade. Não é possível fala-se em identidade sem a consideração do 

homem como um “ser com o outro” já que é nas relações interpessoais que o 

homem pode ter uma identidade. Ter uma identidade, deste modo, significa tornar 

possível a identificação e, conseqüentemente, a diferenciação de outrem.  

 
A Natureza una da identidade: um todo indecomponível 

     A constatação de que identidade implica em unidade possibilita o 

questionamento da identidade concebida no seu sentido plural. Em um indivíduo 

não são encontráveis múltiplas identidades, mas uma única identidade. A 

identidade não é plural, mas singular. Aquilo que as ciências sociais afirmam 

como sendo identidade de gênero, raça, profissional, etc., na verdade se mostram 

como diferentes aspectos de uma mesma identidade, não podendo ser, portanto, 
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consideradas como autônomos ou estanques. A identidade racial é constituinte de 

uma mesma totalidade onde se configuram também os aspectos profissionais, 

sociais, etc.  

     Este enfoque é corroborado por Cuche (1999, 192) quando afirma que “querer 

reduzir cada identidade cultural a uma definição simples, “pura”, seria não levar 

em conta a heterogeneidade do todo grupo social”. Para o autor “nenhum grupo, 

nenhum indivíduo está fechado a priori em uma identidade unidimensional”. 

“Querer considerar a identidade como monolítica impede a compreensão dos 

fenômenos de identidade mista que são freqüentes em toda sociedade”. Cuche cita 

o exemplo da identidade dos jovens de origem imigrante que para ele não tem 

identidades opostas como se fossem divididos. Na verdade, para o autor cada um 

faz parte de diversas vinculações sociais (de sexo, de idade, de classe social, de 

grupo cultural...) criando a sua própria identidade fazendo dela uma síntese 

original. (193). Para ele, apesar de ser multidimensional o resultado é uma 

“identidade sincrética” que, no entanto, “não perde sua unidade”. (195). 

     Como nos ensina a gestalt, sendo a identidade um todo indecomponível, as 

modificações que possam ocorrer em um de seus aspectos são responsáveis pelas 

modificações da identidade enquanto todo. Se eu sou homem, professor, pai, raça 

branca e pertenço à classe média, eu tenho como pertencentes à minha identidade 

todos estes aspectos em um conjunto integrado de modo que ao me tornar avô já 

não serei apenas professor-pai, mas professor-avô, homem-branco-avô e assim 

por diante, não podendo um aspecto determinado da minha identidade ser 

enfocado isoladamente sem que, neste ato, abarque também todos os outros 

aspectos.  Essa concepção também é corroborada por Ciampa (1984, 61) quando 

diz que podemos imaginar as mais diversas combinações, dona de casa, pedreiro, 

ateu, impostor, etc., mas sempre a configuração da identidade será a de uma 

totalidade. “Uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto una. Por 

mais contraditório, por mais mutável que seja, sei que sou eu que sou assim, ou 

seja, sou uma unidade de contrários, sou uno na multiplicidade e na mudança”.  

     A identidade é una, porém, multifacetada. Um vaso despedaçado é uno na sua 

condição de despedaçado na medida em que cada pedaço que se desgarrou ainda 

se constitui como pertencentes ao todo. Os pedaços não têm autonomia e nem 

podem ser tomados na condição de unidades independentes, antes pertencem ao 

vaso nas suas condições de partes e estão ao todo subordinadas. Do mesmo modo 
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não podemos falar em “personalidade dividida” (Bleuler:), “eu dividido” (Laing:) 

ou em “identidade dividida”, “desorganização do pensamento”, já que por mais 

que em um quadro patológico determinado sejam verificados aspectos como os de 

esquizofrenia, por exemplo, o indivíduo nunca perde a condição de uma unidade 

integrada. Assim, renunciaremos à tentativa de definir a identidade como uma 

somatória de aspectos ou no seu sentido plural. Tudo aquilo que é, que pode ser 

identificável e nomeado como a identidade, tem o caráter de unidade que a análise 

busca evidenciar.  

     Como se fundamenta na estrutura existencial e, sendo esta, do mesmo modo 

um conjunto uno e indecomponível, a identidade só pode encontrar nesta estrutura 

a sua forma de expressão na vida cotidiana. Assim, falar em identidade implica 

em concebê-la não como uma somatória de aspectos particulares, mas como um 

conjunto que se articula no âmbito do estar no mundo humano.   

 
Dicotomias a serem superadas na abordagem da identidade  

     É necessário que sejam esclarecidas e superadas as dicotomias que se mostram 

como inerentes ao tema identidade. Quando falamos em dicotomia já 

pressupomos o desgaste natural que este conceito assume no âmbito da literatura 

científica. Falamos em “falsa dicotomia” como sendo a referência que lhe é mais 

apropriada. Uma dicotomia nunca é condizente àquilo que se mostra no 

fenômeno, portanto, a expressão é apenas uma redundância. Assim, vida e morte, 

branco e preto, esquerda e direita, não são sempre entendidas como coisas opostas 

onde uma nega a outra, mas como aspectos que se interdependem e que podem ser 

entendidos como co-pertencentes (Heidegger). Esta noção de co-pertinência é 

oposta a de dicotomia e a anula. Duas coisas são co-pertencentes quando podemos 

em uma ver também a outra. O esquerdo não seria entendido como tal se não 

fosse o direito, a vida não seria como é se não fossse a morte e uma pessoa não 

seria como é se não fossem os outros, e assim por diante.  

     Há um relativismo no contexto de pertinência destas entidades que precisa ser 

considerado. Preto não é preto e branco não é branco no sentido absoluto. Dentro 

do âmbito da análise de contexto considerado como um todo indecomponível é 

necessário que se compreenda o sentido e a significação que assumem. Assim, 

orgânico-psíquico-social, nome-sobrenome, indivíduo-grupo, particular-geral, 
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unidade-diversidade, estabilidade-instabilidade, igualdade-diferença devem ser 

vistos como aspectos de um mesmo todo que se definem um pelo outro. 

     Em um todo não existem dicotomias. Estas só são concebidas se cometermos o 

erro de tomarmos “a parte pelo todo” e a tratarmos como se fosse isolada deste. O 

individual, ou aquilo que poderiamos considerar como referente à identidade 

pessoal, na verdade não se esgota nela mesma. Mesmo se tomarmos como 

exemplo um traço que poderia ser entendido como meramente individual como a 

constituição de sua arcada dentária, veremos que as suas características são 

indicativas de um grupo social ao qual o indivíduo pertence, a sua classe socio-

econômica, a região geográfica da qual é oriundo e assim por diante. Traços 

pertencentes a um indivíduo são seus, mas ao mesmo tempo não são apenas seus. 

No eu também convive o não-eu. Onde poderia ser encontrada a linha 

demarcatória do individual e do social?  

     Como nos ensina a gestalt no particular está presente o geral e neste cada um 

dos seus aspectos particulares. A parte se subordina ao todo ao qual pertence 

assim como o plural se faz presente no singular. Quando falamos em 

singularização só podemos entendê-la como sendo um fenômeno que se constitui 

em uma totalidade. A unicidade e a síntese que cada identidade é reafirmada por 

Goffman quando diz que  

 
embora muitos fatos particulares sobre um indivíduo sejam 
tambem verdadeiros para outros, o conjunto completo de fatos 
conhecidos sobre uma pessoa íntima não se encontra combinado 
em nenhuma outra no mundo, sendo que este recurso adicional 
para diferencia-la positivamente de qualquer outra pessoa. 
(GOFFMAN, 1988, 66) 
 

     Cada identidade é uma síntese una e indivisível e mesmo as contradições que 

nela possam ser verificadas dizem respeito uma a outra. Um polo se define pelo 

outro e como diz Merleau-Ponty (1973, 74) “um relativo esclarecimento de um 

dos lados fornece certo esclarecimento do outro, o qual, por sua vez, reflete no 

primeiro”. 

 
     Conforme nos diz Jacques pluralidade implica também em unicidade  
 

pois o indivíduo vai se igualando por totalidades conforme os 
vários grupos em que se insere (brasileiros ou estrangeiros, homens 
ou mulheres, etc) sem pressupor homogenização: ao mesmo tempo 
que o indivíduo se representa semelhante ao outro a partir da sua 
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pertença a grupos e/ou categorias, percebe sua unicidade a partir de 
sua diferença. Essa diferença é essencial para a tomada de 
consciência de si e é inerente à própria vida social, pois a diferença 
só aparece tomando como referência o outro. (JACQUES, 2003, 
164) 

 
 

Estabilidade Instável 

     De um modo geral as teorias da personalidade falam em estrutura para se 

referirem aos aspectos mais estáveis e regulares da personalidade e em dinâmica 

para designarem aqueles aspectos que são mais mutáveis e que são mais 

suscetíveis de modificações ao longo da historicidade do indivíduo. Estas teorias 

fazem jus deste modo àquilo que é inerente ao modo de ser do humano, mas que 

também é característico de todas as coisas encontradas no mundo em geral. A 

caneta que uso hoje para escrever é a mesma que usei ontem, mas ao mesmo 

tempo não é. O pneu do meu carro certamente está lá onde estava antes, mas com 

o rodar pelo trânsito já apresenta marcas que não apresentava. Assim acontece 

com tudo aquilo que há no mundo.  

     Dizia Heráclito de Éfeso 540 a C. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1clito) que tudo se move, tudo flui e 

exemplificava o seu pensamento com a célebre afirmação de que “não se pode 

mergulhar duas vezes no mesmo rio” porque, ao entrarmos pela segunda vez, não 

serão as mesmas águas que estarão lá e a pessoa mesma já será diferente. Como 

discípulo de Heráclito, Cratilo leva ao extremo o conceito de fluxo e de devir, 

afirmando que não só não se pode mergulhar duas vezes no mesmo rio mas nem 

mesmo uma única vez, porque a água que molha a ponta do pé não será a mesma 

que molha o calcanhar. Da mesma forma, pensava que fosse impossível dar um 

nome às coisas pois, estando estas em constante devir, não seriam mais aquelas. 

Limitava-se portanto a apontá-las. Daí se segue sua tese da incognoscibilidade do 

real, que antecipa de certa forma o pensamento.  

     Estas afirmações de Heráclito e de seu discipulo Crátilo podem hoje nos 

parecer um tanto radicais, porém, indicavam já na sua época uma constatação da 

mutabilidade como um aspecto inerente às coisas de uma maneira geral. Nada é 

estático, imutável ou fixo. Tudo se move e se transforma. Nos objetos agora estão 

grafadas as minhas impressões digitais e mesmo que de modo imperceptivel, 

particulas ínfimas deles se perderam. O mesmo podemos dizer das pessoas com 



59 

 

 

quem convivemos. O vizinho que hoje cumprimento perdeu alguns fios de cabelo 

e parece ter um rosto mais cansado e abatido do que tinha ontem. Ou ao contrário, 

pessoas que passaram por cirurgias plásticas, tratamentos de belezas e de 

rejuvenecimentos tiveram renovados os seus aspectos e agora “parecem outras 

pessoas” tornando as vezes difícil a identificação e reconheciemento até por seus 

próprios amigos.  

     Porém, mesmo com tantas mudanças nas pessoas ainda sabemos que são elas 

mesmas com quem estamos nos relacionando. Dizemos “você mudou” ou “você 

está diferente” afirmando assim que, para alem das transformações que se 

evidenciam, há nelas algo de permanente e constante que é o que nos permite 

identificá-las como sendo elas mesmas e não outra pessoa. Deste modo não 

podemos falar apenas em transformações ou em metamorfose porque se fosse 

apenas este o traço identificável nas coisas e pessoas jamais poderíamos 

reconhecê-as uma segunda vez e, como diz Heidegger (2006, 40), não seria 

possivel nenhum conhecimento e nenhuma ciência “porque se não lhe fosse 

garantida previamente e em cada caso a mesmice do seu objeto, a ciência não 

poderia ser o que ela é”.  Qualquer afirmação a respeito de algo implica na 

constatação ou na presunção de que tudo o que é afirmado a respeito daquilo que 

é conhecido, se refere a uma permanência e à estabilidade deste algo. Qualquer 

coisa que tivesse na transformação o seu único traço não pode ser conhecido e 

nem objeto de abordagem científica e não poderia sequer ter um nome que o 

identificasse. 

     Deste modo, não é a metamorfose que caracteriza as permanentes 

transformações por que passa a identidade, mas o fato de ser uma estabilidade-

instável e se as teorias da personalidade falam em estrutura, dinâmica e 

desenvolvimento é porque, ao serem construídas estão se referindo a esse 

permanente transformar-se que se constitui o modo de ser do homem. A 

estabilidade-instável que caracteriza ser humano é o que permite que hoje nos 

encontremos com um amigo que não vemos desde a infância e o reconheçamos 

como sendo o mesmo. Objetivamente falando ele tem outro aspecto: é adulto, 

envelheceu, está muito mais gordo, os poucos fios de cabelo que lhe restam estão 

grisalhos e surge acompanhado de filhos. No entanto é ele mesmo e ao encontrá-

lo conversamos como se nunca tivéssemos nos separado e todo o tempo sem nos 
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vermos parece não ter afetado a nossa amizade. A historicidade de cada um se faz 

presente na nossa conversa como sendo algo muito familiar.  

     É neste sentido que dizemos que a identidade se mostra como um “estar sendo” 

no mundo onde o homem pela sua atuação modifica o mundo e é modificado por 

ele em um relacionamento contínuo, permanente e infinito.  

 
A Identidade não é: está sendo  

     A constituição da identidade sob a ótica fenomenológica existencial pode ser 

concebida como um permanente “vir a ser”. Nunca existe um momento em que 

possa ser definida como pronta e acabada de uma vez por todas. Estamos nos 

transformando permanentemente nos nossos envolvimentos com o mundo, com o 

outro e conosco mesmo.  

     A lei da interpenetração dos contrários da dialética considera que a contradição 

é inerente à realidade das coisas. É da luta entre contrários que surge a 

contradição. Os dois polos são inseparáveis naquilo que é chamado de unidade 

dos contrários. A síntese surge da luta entre os dois polos  onde um nega o outro. 

O fenômeno do desenvolvimento e amadurecimento da identidade deve ser 

entendido como ocorrendo a partir da negação de uma condição já existente para 

dar origem a uma nova, porem no fenômeno considerado não deverá ser entendida 

a negação como anulação, mas no sentido de que aquilo que deve ser superado 

para que o desenvolvimento ocorra necessariamente será presentificado no novo 

assumindo neste uma nova configuração. Uma criança para se tornar adolescente 

precisa abandonar os seus comportamentos de criança, mas não negá-los no 

sentido de excluí-los ou de ignorá-los, mas no sentido de incorporá-los nas novas 

atitudes de adolescente. Assim, se por um lado, o amadurecimento implica em 

uma superação em direção ao novo, por outro lado, essa superação, para ser 

efetiva e levar ao desenvolvimento, deve se mostrar como “o passado tal como é 

visto do presente” (Van Den Berg), pois somente assim podemos falar em 

historicidade autêntica que é o fundamento do desenvolvimento da identidade. 

Esta se mostra como uma permamente atualização. O presente sintetiza o passado 

sem, contudo, negá-lo como também significa abertura para o futuro.  

     Deste modo, no fenômeno do desenvolvimento da identidade não falamos em 

negação, mas em incorporação, ou seja, aquilo que supostamente seria negado na 

verdade assume o sentido de imiscuído no presente e se falamos no cotidiano que 
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“um adolescente deixou os comportamentos de criança para trás” não é somente 

porque ele não mais os adota, mas porque agora neles se fundamenta para as 

decisões de adolescente que agora é. Quando um candidato a um emprego é 

contratado sem virtude da sua experiência significa que toda a sua historicidade 

não foi negada, mas pode ser verificada nos comportamentos atuais. A sua visão 

de mundo foi ampliada e desenvolvida justamente por não negá-la. A síntese da 

qual fala a dialética, o surgimento do novo só tem sentido na medida em que ela 

se mostra como um momento do eterno caminhar rumo a um futuro indefinido.  

     “A identidade se constrói, se desconstrói e se reconstrói segundo as situações”, 

nos diz Cuche (1999, 198). “Ela está sem cessar em movimento; cada mudança 

social leva-a a se reformular de modo diferente”.  

     Na própria síntese, que se mostra como a presentificação de toda historicidade 

do indivíduo em desenvolvimento, já se mostra uma nova possibilidade como 

potência. A síntese não é o fim do desenvolvimento da identidade em si mesmo, 

mas apenas o atual e se deste atual podem surgir novos desdobramentos ou novas 

aberturas dando andamento ao desenvolvimento da identidade é porque nela 

existe uma nova potencialidade que promoverá a sua própria superação.  

 

Crítica à noção de metamorfose  

     A Psicologia ao se constituir com ciência autônoma e independente da filosofia 

seguiu o modelo científico natural em função de diversos fatores que não nos 

cabem analisar aqui sob pena de fugir do nosso propósito. Giorgi (1970:60), nos 

mostra, porém, que este caminho não foi totalmente aceito por grande parte de 

psicólogos que viram neste modelo o risco de descaracterização do humano em 

sua totalidade. Assim, influenciados pela filosofia existencial e pela 

fenomenologia, procuraram criar um modelo que respeitasse os fenômenos 

humanos e os mantivessem dentro das suas espeficidades. A conceituação 

importada de outras ciências, sobretudo da física, biologia e química entre outras, 

deveria ser evitada. Conceitos como “processos”, “aparelhos”, “mecanismos”, 

“energia”, “estímulo-resposta”, entre outros dentro da abordagem humanista 

devem ser recusados. A filosofia e a psicologia humanista já realizaram 

suficientes demonstrações a respeito da inadequação da importação de conceitos 

de outras ciências para a abordagem do humano como é o caso da identidade. O 

conceito de “metamorfose” de Ciampa (1984, 70) pode ser incluído entre estes.   
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     Este conceito é originário do grego metamórphosis e significa um conjunto de 

transformações na forma e estrutura de um corpo. Embora o termo tenha sido 

usado na literatura por Kafka, pelo poeta latino Ovídio e até por Merleau-Ponty, 

não nos parece apropriado para se referir ao fenômeno contínuo de mudanças que 

é próprio da identidade humana. 

     O conceito de metamorfose, usualmente entendido como sendo próprio das 

transformações por que passa a Identidade é aqui recusado pelos seguintes 

motivos: 

a) É um conceito originário da ciência natural e, portanto, incompatível com a 

proposta de abordar a Identidade sob a ótica humanista em geral e 

fenomenológica existencial em particular.  

b) Metamorfose diz respeito a um processo biológico, portanto, aquilo que 

acontece em um organismo não sendo esta a natureza existencial do homem que 

abarca o seu organismo, mas não pode a ele ser reduzido.   

c) A metamorfose pela qual passa um animal, inseto, anfíbio, borboletas ou 

batráquios, ocorre uma única vez. Não é um processo contínuo. Um girino se 

transforma em rã ou uma larva se transforma em borboleta e uma vez completado 

o processo o animal não mais se transformará em um outro. É um processo 

biológico definitivo. No humano as transformações não são definitivas.  

d) Na metamorfose não há retrocesso do organismo final ao organismo original. 

Este processo assim concebido mostra-se inadequado para se referir as 

transformações permanentes por que passa o ser humano onde retrocessos a 

estágios já superados se mostram como perfeitamente possíveis.  

e) Na metamorfose temos a existência de dois organismos com identidades 

próprias, estáveis e distintas. Um dos traços fundamentais da Identidade é 

justamente a sua estabilidade-instável como um traço característico que é o que 

permite que reconheçamos uma pessoa como sendo a mesma em qualquer 

momento de sua vida mesmo estando diferente em muitos de seus aspectos.  

f) Na ocorrência do processo da metamorfose, sobretudo na chamada 

metamorfose completa, o organismo original não pode ser reconhecido no 

organismo que dele teve origem e qual se transformou. O sapo e a borboleta não 

são mais o girino e a larva que lhes deram origem e nem podem nos novos 

animais serem reconhecidos. Houve uma ruptura completa do novo com aquilo 

que ficou no passado. Esta não é, seguramente, a característica das transformações 
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pelas quais passa a identidade humana onde o antigo é presentificado no novo, 

nele é permantentemente percebido e passa a ser dele constituinte que é o que nos 

permite identificar em uma pessoa tudo aquilo que ela foi no passado.  

     A noção de metamorfose em Ciampa, deste modo, se mostra apenas como uma 

figura de linguagem ou como uma analogia vaga com o que ocorre na identidade 

humana não tendo, portanto, qualquer conotação científica. Embora com este 

conceito fique revelada a tentativa de se fazer alusão ao caráter dinâmico da 

identidade é ele insuficiente para abarcar a totalidade de tudo aquilo que vemos 

nela ocorrer. Assim tomaremos a estabilidade-instável como um dos seus aspectos 

fundamentais que possibilita o reconhecimento de uma pessoa como sendo a 

mesma que conhecemos há muito tempo mesmo com todas as modificações que 

nela venhamos encontrar. “É ela mesma”, dizemos, “mas está diferente”. Se por 

um lado constatamos ser a transformação, a mudança e a evolução os traços 

constituintes da identidade, por outro, não podemos ignorar que se podemos 

reconhecer algo como algo é porque nas coisas e nas pessoas existe uma uma 

permanêcia que é o que torna possível as suas identificações apesar de todas as 

transformações por que podem elas passar.  

     A identidade tambem não pode ser considerado como “um produto” e nem é 

como resultado de um “processo de produção”, como afirma Ciampa (1984:68), 

entre outros. Uma lata de sardinha é um produto. Um livro e um computador são 

produtos e, estes sim, são resultantes de diversos “processos” de produção, mas a 

identidade humana não pode ser considerada assim, pois seria “coisificá-la” 

reduzindo-a a um mero objeto entre tantos. Do mesmo modo fala-se muito em 

“construção da identidade”, mas ela não pode ser “construída”. Podemos construir 

um edifício, um barraco ou até uma casinha de cachorro, mas não a identidade que 

não é uma “coisa” a ser montada tijolinho por tijolinho.  

     A identidade também, não pode ser caracterizada como uma soma de papéis 

por mim representados no âmbito do social. Mesmo considerando que estes 

formam uma unidade indecomponível, as chamadas “representações de papéis” 

não são elas mesmas a identidade, mas se tornam possíveis a partir da sua 

constituição. No sentido originário, no nosso cotidiano não somos “personagens” 

e nem desempenhamos papéis. Não somos “atores no grande teatro da vida”. 

Somos pessoas que existimos no mundo e em relação direta com tudo aquilo que 

de imediato se apresenta e é nesta condição que encontraremos a compreensão da 
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identidade enquanto tal, pois ela dá fundamento e torna possível o surgimento 

daquilo que na literatura é designado como “personagens” e tambem das 

chamadas “representações sociais”. 

 
Oculto-manifesto, Visível-encoberto. Encobrimento-perceptibilidade  

     A constituição da nossa identidade bem como a sua permanente reestruturação 

se dá dentro do contexto do relacionamento com o mundo, com o outro e conosco 

mesmos. É neste âmbito que nos vemos como pessoas públicas e submetidas 

constantemente ao olhar do outro. Aquilo que somos está permanentemente 

exposto aos olhos públicos e tanto podemos ser admirados, apreciados e alvo de 

aprovação como podemos estar sujeitos a olhares condenatórios, de rejeição ou de 

desprezo. No contexto do relacionamento com o outro é que tem lugar o nosso 

relacionamento conosco mesmos e é desta estrutura mais ampla é que podemos 

tomar decisões a respeito daqueles aspectos de nossa identidade que queremos ver 

colocadas a público como aquelas que queremos manter ocultos aos olhos do 

outro. É neste sentido que a nossa identidade tem como um de seus aspetos 

inerentes a co-pertinência do público e privado. “Muitos de nós escondemos 

alguma aspecto de nossa identidade e morremos de medo que os outros 

descubram esse nosso lado oculto”, diz Ciampa. (1984, 60). Continua o autor 

dizendo que “nos escondemos naquilo que falamos” porem, ao mesmo tempo 

“nos revelamos através daquilo que ocultamos”. “Somos ocultação e revelação”, 

conclui Ciampa. 

     Somos seres corporais e por isso, potencialmente visíveis e inevitavelmente 

sujeitos ao olhar inquiridor do outro sendo a nossa identidade passível de se tornar 

pública e sujeita à permanente avaliação. “Existir como ser corporal significa não 

apenas ser visível como também ter os nossos comportamentos passíveis de serem 

analisados, aprovados ou reprovados, aceitos ou rejeitados. Este traço abre a 

possibilidade para nós que nos comportamos, de deixar transparecer certas 

atitudes ou aspectos de nossa existência como também de ocultar outros aspectos 

desta mesma existência” (Lacerda, 1984, 152).  

     Existem aspectos da nossa identidade que admitimos abrir à esfera da 

publicidade enquanto outros nos pertencem exclusivamente e os mantemos como 

privados. Tudo o que abrimos á esfera da comunicação com o outro é percebido 

por nós mesmos como sendo de natureza diferente daquilo que de nós privamos 
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da visibilidade pública. Estes são aspectos da nossa identidade que nos pertencem 

exclusivamente e que procuramos por todos os meios evitar o acesso à percepção 

do outro.  

     Poderíamos dizer ainda que nós dispomos da possibilidade de revelarmos uma 

face que sabemos de antemão que será aceita e aprovada e ocultamos aspectos da 

nossa identidade que prevemos que serão rejeitados. Ex. o ex-presidiário que 

procura emprego esconde do futuro patrão o seu passado criminal realçando os 

seus aspectos positivos. Temos aí o fenômeno do encobrimento e da visibilidade. 

     Goffman é levado a se referir ao encobrimento como uma atitude que o 

indivíduo que tem um estigma adota a fim de socialmente lidar com este seu 

traço. Diz ele que  

 
há na literatura algumas indicações referentes a um ciclo natural do 
encobrimento. O ciclo pode começar com um encobrimento 
inconsciente que o interessado pode não descobrir nunca; daí 
passa-se a um encobrimento involuntário que o encobridor 
percebe-se, com surpresa, no meio do caminho; em seguida há o 
encobrimento “de brincadeira”; o encobrimento em momentos não 
rotineiros da vida social, como férias em viagens; a seguir vem o 
encobrimento em ocasiões rotineiras da vida diária, como no 
trabalho e em instituições de serviço; finalmente há o 
desaparecimento – o encobrimento completo em todas as áreas da 
vida, segredo que só é conhecido pelo encobridor. (GOFFMAN 
1988, 91) 

 
     O autor ao falar sobre o encobrimento ou visibilidade de um estigma nos 

mostra que há alguns que são pouco visíveis enquanto que outros a visibilidade é 

mais clara. Há para ele diferentes conseqüências não só no que diz respeito à 

natureza do estigma, mas como também à sua maior ou menos visibilidade. 

Goffman coloca em questão a terminologia que deve ser entendida como mais 

apropriada para se referir à questão.  

     Diz ele que “perceptibilidade seria mais preciso e evidenciabilidade mais 

preciso ainda” (59). Para o autor, é necessário distinguir visibilidade de um 

estigma de “possibilidade de ser conhecido”. Uma pessoa que tenha um estigma 

muito visível, ao entrar em contato com outros levará o seu estigma a ser 

conhecido, mas depende isso dependerá para ele do conhecimento prévio que elas 

tenham dele enquanto portador do estigma. Refere-se aqui ao fato de que um 

aspecto da identidade de um indivíduo que é tido como estigma, ao se mostrar 

diante do outro, quebra a expectativa que ele tem no âmbito de um relacionamento 
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e pelas suas características acaba por se tornar figura dentro do contexto geral da 

identidade do estigmatizado.  

     Goffman mostra que mesmo pessoas que têm estigmas e, por esse motivo 

procuram ocultá-lo, utilizam-se de determinadas formas de contato, com 

conhecidos ou com estranhos, no sentido de buscar com elas uma aproximação e 

familiaridade eliminando assim as distâncias e o tratamento cauteloso que 

eventualmente a eles será por elas destinado. Quando a familiaridade ocorre, a 

rotina se estabelece e a pessoa que tem um defeito a esconder já não sente mais 

necessidade de ocultar o seu estigma. A familiaridade e a aproximação promovem 

um desvanecimento dos limites que o estigmatizado impõe ao outro no sentido de 

mantê-lo afastado daquele aspecto que deseja ocultar.  

     Esta questão leva Goffman a julgar necessária a distinção da visibilidade do 

que ele chama da “intrusibilidade”. Este traço é decorrente do que foi comentado 

anteriormente. Quando um estigma é detectado, para Goffman “permanece a 

questão de se saber até que ponto ele interfere no fluxo ou no desenrolar da 

interação” (59). Um participante em uma reunião sentado em uma cadeira de 

rodas não passará despercebido embora sua limitação física possa não interferir no 

rumo dos diálogos que estão sendo mantidos já uma pessoa deficiente auditiva ou 

mesmo com dificuldades na área da fala, para o autor “repetidamente viola a 

etiqueta da comunicação e repetidamente desorganiza os mecanismos de 

realimentação da interação falada” (60).  

     Goffman fala ainda de outro aspecto que deve ser considerado como relevante 

quando se quer definir com clareza o que vem a ser visibilidade de um estigma. 

Para ele esta deve ser ainda dissociada do que ele chama de “foco de atenção”. 

Temos nas nossas relações sociais diferentes focos de atenção a respeito das 

características da identidade do outro. “A feiúra”, diz Goffman, (60) “tem um 

efeito primário e inicial nas relações sociais”, mas a condição de feio “não deve 

ter efeitos sobre a sua competência para realizar tarefas solitárias”. Com isto o 

autor quer mostrar que o contexto no qual ocorre o encontro define qual será o 

foco da atenção a respeito de uma característica da identidade que poderá ser 

tomada como estigma. Um aspecto da identidade pode ser rejeitado em um 

contexto, mas aceito plenamente em outro não interferindo assim nas relações do 

indivíduo com o seu meio social. A ocultação ou evidenciação de um determinado 
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aspecto da identidade se dará, então, segundo a natureza do contexto do encontro 

em si e não a partir de regras prontas, acabadas e previamente estabelecidas.  

     Somente tomando o mundo comum e o âmbito do existir com o outro como 

fundamentos é que pode ser dito que há aspectos da identidade que podem se 

tornar mais evidenciáveis e apresentáveis enquanto outras são tomadas como 

potencialmente ocultáveis. É certo que alguém usa cadeiras de rodas torna as suas 

limitações muito presentes diante do mundo social enquanto que uma fobia 

específica, a gagueira, a surdez ou até mesmo a cleptomania não são tão 

perceptíveis publicamente à primeira vista. Somente dentro de contexto 

específicos é que elas podem se mostrar e podem se tornar visíveis ficando claro 

que as restrições que são próprias de uma identidade específica só podem ser 

evidenciadas na dinâmica das relações humanas que acontecem no cotidiano.  

     A percepção da possibilidade da interferência no fluxo do desenrolar da 

interação da qual fala Goffman (60), não é necessariamente a mesma para todos 

os indivíduos envolvidos no diálogo. Há casos de dismorfofobia em que a pessoa 

se acha extremamente feia e se recusa a sair às ruas durante o dia ou a manter 

qualquer contado com amigos e conhecidos buscando relacionamento apenas com 

familiares ou pessoas de seu mundo íntimo. Ou também pessoas que julgam terem 

cometido um deslize de natureza ética e moral e que se condenam por isso. Ao 

entrarem em contatos públicos têm a nítida sensação de que todos estão sabendo 

da natureza condenável dos seus atos e passam a evitar esses contatos.  

     A percepção que essas pessoas têm de si mesmas é a de que são indivíduos que 

estão extremamente expostos aos olhos dos outros e que ao serem percebidos 

estarão sujeitos inevitavelmente a uma devassa do seu espaço privado e serão 

condenados ou rejeitados por isso. Porem, esta percepção não necessariamente 

condiz com aquela que o outro tem dessa pessoa. Frequentemente pouco importa 

para o outro se o indivíduo com quem ele está dialogando é feio ou bonito. A sua 

percepção pelo outro não interfere neste caso no “fluxo da interação” no sentido 

de Goffman, mas para aquele que vê a si mesmo como não apresentável aos olhos 

do público a interferência ocorre e por isso ele foge do contato a fim de não deixar 

transparecer aquilo que entende ser não apresentável publicamente.  

     O fenômeno da vergonha coloca em evidência o modo como pode ocorrer o 

fracasso na tentativa de manter aquilo que queremos ocultar e manter a salvo da 

esfera pública. A vergonha é um fenômeno especificamente humano e ocorre no 
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âmbito da estrutura que envolve o homem em relacionamento com o outro e 

consigo mesmo, portanto a percepção de si como estando sob o olhar do outro 

dentro de um contexto torna-se uma condição necessária para a existência deste 

fenômeno.  

     Na vivência da vergonha fica evidenciado que o espaço privado, ou seja, 

aqueles aspectos da identidade que devem ficar ocultos à esfera pública, tornaram-

se disponíveis à percepção do outro em um dado contexto. Sartre (1972, 291) nos 

mostra que a vergonha “é a apreensão vergonhosa de algo e este algo sou eu. 

Tenho vergonha do que sou. A vergonha realiza, pois, uma relação íntima de mim 

comigo mesmo: descobri pela vergonha um aspecto de meu ser”. Não importa se o 

outro está presente em vigília, em sonho, imaginariamente ou de outra forma. É 

diante dele e sob um olhar que para aquele que se envergonha é percebido como 

condenável. Aquilo que é visto como percebido por nós como motivo de 

vergonha, foi tocado por alguém. Sentimo-nos invadidos mesmo que aquele que 

sentimos como invasores não tenha tido a mesma percepção. Por isso é que na 

conduta de evitação aquele que tem do que se envergonhar foge do contato 

evitando ser submetido ao olhar de outra pessoa.  

     Ao compreenderemos a vergonha o constrangimento ou até mesmo a chamada 

“saia justa” devemos ter como claro que tais vivências ocorrem na medida em que 

o indivíduo que passa por tais situações não foi capaz de manter os limites que 

separam aquilo que deve ser oculto daquilo que é aceito como pertencente à esfera 

pública. Tais limites porem, não colocam em oposição o público e o privado, 

antes se mostram como co-pertencentes ou como diz Straus (1966, 227), o privado 

deve ser entendido como “uma esfera pública delimitada”.  

     Aquilo do qual uma pessoa se envergonha é percebido por ela mesma como 

algo que interfere na interação e a noção de “fluxo ou desenrolar da interação” de 

Goffman não é algo que possa ser objetivado, mas é estritamente vivencial. Um 

cadeirante pode jogar basquete com grupo de atletas extremamente ágeis e mesmo 

assim manter a interação fluente. Porem, se tomarmos como referencial a 

velocidade dos atletas que querem mantê-la ignorando a presença do deficiente, 

então o cadeirante não estará em sintonia, afinado com os demais e, 

consequentemente se sentirá excluído do grupo e tenderá a evitá-lo, mas se for 

entendido no contexto que a sua participação interessa aos ágeis atletas como uma 
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forma de inclusão social, então as interações estarão preservadas e “rolarão 

soltas”.  

     O desdobramento da análise da noção de “interferência no desenrolar da 

interação” leva a discussão da problemática da inclusão-exclusão social que não é 

objeto deste texto. Aquele que oculta algo da esfera pública torna-se um excluído 

em um contexto em que este algo que deseja ver ocultado pode vir a ser colocado 

em evidência.  

     Ciampa (1984, 50) não deixa de levantar em seu texto a questão da clareza, 

transparência e até mesmo das dificuldades que se pode ter quando se busca o 

acesso pleno à identidade, quer a minha mesma, quer do outro. Pergunta o autor 

se “podemos falar numa identidade oculta” Esta questão colocada por Ciampa 

evidencia que a identidade está longe de ser algo que se torne evidente em si 

mesma e que não ofereça dificuldades no que diz respeito ao seu acesso e ao seu 

conhecimento. A trapaça, a mentira, a simulação, a dissimulação, o estelionato, a 

hipocrisia, a chamada falsidade ideológica, o jogo de cena e até o moderno 

marketing pessoal onde aspectos da identidade são manipulados criando-se 

artificialmente uma imagem favorável à pessoa, são exemplos que mostram que 

nem sempre aspectos da identidade projetados socialmente representam a 

totalidade da identidade do indivíduo. Deste modo, a percepção pública que se 

pode ter da identidade de uma pessoa não corresponde necessariamente àquela 

que é percebida pelo próprio indivíduo. Oculta-se aos olhos do público aquilo que 

não é interessante que seja evidenciado e apresenta-se aquilo que é valorizado 

socialmente.  

     Alem destas possibilidades também existem aquelas em que nem o próprio 

indivíduo conhece a si mesmo. Neste caso a falta de transparência ocorre de si 

para consigo mesmo. Uma pessoa pode não saber que é arrogante, alcoólatra, 

homossexual ou até mesmo que é “portador” de uma determinada doença ou que 

tem vocação para música. Testes de orientação vocacional visam desvendar 

potencialidades, aptidões e capacidades que o indivíduo tem e não sabe que tem, 

visando o seu aproveitamento em uma determinada área profissional ou carreira 

acadêmica. Toda forma de investigação pessoal tem como objetivos desvendar a 

identidade da pessoa a quem a ela se submete. Mesmo com todas as formas 

sofisticadas de busca do conhecimento da identidade a sua extrema complexidade 

dificulta sobremaneira a apreensão de sua totalidade.  
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     Quais são os limites do autoconhecimento? Estas e muitas outras questões 

dizem respeito à natureza da acessibilidade da identidade quer a minha quer a do 

outro e exigem que temas como a má fé, o inconsciente, a percepção de si mesmo 

e do outro sejam colocadas em questão. Talvez não fosse arriscado afirmar que 

jamais a totalidade daquilo que chamamos identidade poderá ser conhecida em 

função de sua extrema complexidade. As dificuldades decorrem também pelo fato 

de não ser a identidade uma espécie de fotografia pronta e acabada que 

estaticamente se oferece à investigação.  

     É no contexto da cotidianidade que devemos entender que os aspectos da 

identidade como algo que tem na “revelação-ocultação” um importante traço de 

sua estrutura. Como uma bola de futebol que ao rolar revela uma em face de quem 

a observa ao mesmo tempo em que esconde outras assim também a identidade, na 

dinâmica que lhe é peculiar, tem no visível e no oculto aspectos que lhe são co-

pertencentes.  

     Porém, diferentemente, o potencial ou do virtual que podem ser tomados como 

o “ainda-não” ou algo que não é visível, mas já existe como possibilidade, na 

dialética do oculto-manifesto estes aspectos já se mostram como efetivos, 

presentes e a sua dinâmica pode ser percebida não num futuro mediato, mas 

imediato.  

     A identidade assim entendida não pressupõe transparência necessária entre os 

aspectos constitutivos deste todo. É uma totalidade a identidade, porem 

“contraditória, múltipla e mutável”, como bem afirma Ciampa (1984, 59). No 

sentido conferido por este autor entendemos ser a nossa identidade sempre um 

todo uno, mas nem sempre coeso e nem harmônico no seu conjunto onde 

podemos coexistir tanto com aspectos que se opõem mutuamente como outros que 

ignoramos outros que percebemos como contraditórios às nossas expectativas e 

outros que permanentemente se mantém em conflito.  

     O enunciado clássico da fenomenologia segundo o qual o mundo é aquilo que 

percebemos e que ao mesmo tempo se apresenta como lugar das nossas decisões e 

comportamentos é da mesma forma válido para o que diz respeito à identidade, ou 

seja, a nossa identidade por nós percebida é para nós a nossa realidade e é aquilo 

que aceitamos como sendo pertencente e coincidente com o que realmente somos. 

Assim, como todas as coisas existentes no mundo podem comportar múltiplas 

percepções podendo variar de pessoa para pessoa, também a identidade pode 
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suscitar percepções diversificadas resultando em uma complexidade de 

possibilidades a respeito do que uma pessoa é para si mesma e do que é para os 

demais.  

     Do mesmo modo que, quando nos referimos ao mundo não o temos como 

pronto e acabado, antes consideramos a sua imensa potencialidade como lhe 

sendo inerente, assim também a identidade percebida de imediato trás consigo 

mesmo que de modo dissimulado e confuso aspectos ocultos que somente a 

dinâmica do estar no mundo e com o outros podem trazer à luz.  

     Este aspecto de nossa identidade é claramente mostrado por Straus quando diz 

que  

 
pertencemos à esfera pública enquanto somos o resultado da 
descrição de nosso nome, título, posição, status, profissão, etc. A 
cada um se designa um rol particular na esfera pública, porem esse 
rol não é meramente “desempenhado”. O fato de assumir o rol 
desempenhado pelo indivíduo como o de desempenhá-lo, se 
vincula com certo modo de ser humano. Se nos encontramos em 
público com um estranho em geral perguntamos duas coisas: 
“Quem és?” e “o que és?”. O nome indica alguém no espaço social 
da família, do lugar de nascimento e das crônicas sociais. A 
pergunta por “o que?” de seu ser, respondemos referindo-nos à sua 
profissão, sua posição, etc. A especificação aponta ao geral e 
repetível. Estas são funções gerais e repetíveis que o indivíduo 
assume em público. A intimidade da pessoa se acha sempre 
inicialmente oculta pela figura pública. É possível participar na 
figura pública com um interesse carente de compromisso 
unilateral; porém a intimidade da pessoa só se abre e se revela à 
compreensão em uma mútua e imediata participação. (STRAUS, 
1966, 227). 

 
     Na identidade considerada como uma totalidade devemos destacar a sua 

natureza dinâmica onde a dialética oculto-manifesto se mostram um aspecto que 

lhe é próprio. A revelação de um aspecto pode implicar na ocultação de outros 

sem, contudo, excluí-los. Isto porque o oculto e o manifesto na identidade não são 

mutuamente excludentes, mas co-pertencentes. “O próprio do visível é ter uma 

dublagem de invisível no sentido estrito, tornar o presente como uma certa 

ausência” (Merleau-Ponty apud Pontalis, 77).  

     Neste sentido, quando falamos em algo como oculto não significa que este 

esteja “do outro lado”, “atrás” ou no sentido de algo fora daquilo que se 

manifesta, mas no sentido de imiscuído, inerente, dissolvido. Aquilo que é oculto 

só existe nessa condição para um olhar desatento. O oculto está contido, presente 
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e envolvido no visível de modo indissolúvel. O tornar visível implica em 

encobrimento e o encobrimento implica no tornar visível. São dois aspectos do 

mesmo fenômeno. São co-pertencentes, ou seja, pertence um ao outro.  

     Sendo a identidade um conjunto uno, a simples manifestação de um traço traz 

consigo todos os demais mesmo que o individuo se mostre esforçado para ocultá-

los. Expressões populares como “cara de poucos amigos”, “aspecto depressivo”, 

“olhar sedutor”, etc., indicam que em um aspecto evidenciado muitos outros a eles 

são inerentes e podem ser compreendidos por um observador atento e preparado.  

     Toda pesquisa tem como sentido último a revelação do oculto. Quando aquilo 

que estava de início oculto vem á luz, ai termina a investigação. A clareza do 

campo perceptivo se impõe e torna-se compreensível a totalidade daquilo que 

estava sendo buscado e também o seu contexto de pertinência.  

     Não é possível para alguém ser totalmente transparente a si mesmo A 

percepção da própria identidade ou um encontro claro e translúcido de um 

indivíduo comigo mesmo talvez seja apenas um ideal e uma utopia.  

 
Mentira, má-fé, simulação-dissimulação, sinceridade  

     Para Cuche (1999, 197) “a identidade conhece variações, presta-se a 

reformulações e até a manipulações”. Segundo o autor o indivíduo não é 

desprovido de certa margem de manobra e em função de sua avaliação de uma 

situação ele pode utilizar seus recursos de identidade de maneira estratégica. A 

isso o autor chama de “estratégias de identidade”. Um exemplo que para Cuche é 

extremo consiste em “ocultar a identidade pretendida a fim de escapar à 

discriminação, ao exílio ou até ao massacre”.  

     Goffman ao discutir a problemática do estigma mostra que o indivíduo que 

apresenta uma determinada limitação que aos olhos dos outros é considerada 

socialmente inaceitável, desenvolve algumas formas de mantê-las ocultas. Porem, 

a ocultação de algo de si não diz respeito tão somente ao estigma, mas a todos os 

aspectos que sob a ótica de quem oculta não deve ser trazido a público por 

motivos variados.  

     A ocultação do estigma analisado por Goffman tem as suas motivações 

próprias que dizem respeito àquilo que o autor entende por “defeito”, porem 

alguém pode ocultar também algo que é socialmente aceitável, digno, justificável, 

invejável, etc. São inúmeros os exemplos de pessoas que ocultam da esfera 
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pública as suas aptidões das mais variadas, a sua riqueza, e até habilidades 

extraordinárias para música, poesia etc.  

     Aquele que oculta algo tido socialmente como aceitável e louvável e que, em 

princípio lhe seria motivo de orgulho está na mesma condição existencial daquele 

que oculta algo que ele próprio considera condenável e indigno aos seus olhos ou 

à percepção do outro. Em essência, algo de si é mantido no âmbito do espaço 

privado e impedido de abrir-se ao público.  

     A questão da mentira e do comportamento de mentir, ou da conduta de má-fé, 

a problemática da simulação ou da sinceridade não é abordada aqui sob a ótica 

moral e ética. Não se trata de julgar o mentiroso e de condená-lo por um ato 

indevido ou por burlar uma determinada norma de conduta. A mentira e a má-fé 

que nos interessam dizem respeito a aspectos da natureza do envolvimento com o 

outro enquanto fenômeno humano e enquanto tal, constituintes da estrutura da 

identidade e relevantes para a compreensão da pesquisa que estamos realizando. 

Assim, tanto a mentira como a má-fé são entendidas como pertencentes ao âmbito 

da ocultação deliberada de si diante do outro.  

 
Mentira  

     Sartre (1972, 91) afirma que “o ser humano não é somente o ser pelo qual se 

desvelam negatividades do mundo; é também aquele que pode tomar atitudes 

negativas a respeito de si” e aborda este aspecto da tentativa da ocultação de si 

perguntando: “o que há de ser o homem em seu ser para que seja possível negar-

se?” (92). A pergunta de Sartre nos remete a possibilidade que possuímos de 

negar para nós mesmos e para o outro um ou mais aspectos da identidade que não 

queremos que venha à tona.  

     Para Sartre pode-se admitir que “a mentira é uma atitude negativa”. Diz o autor 

que “a essência da mentira implica, com efeito, que o mentiroso esteja 

completamente a par da verdade que oculta”. Mostra-nos Sartre que “não se 

mente sobre o que se ignora; não se mente quando se difunde um erro de que a 

própria pessoa é uma vítima; não mente aquele que se equivoca. O ideal do 

mentiroso seria, pois uma consciência cínica, que afirmara em si a verdade 

negando-a em suas palavras e negando para si mesmo esta negação”. 

     Sartre nos mostra ainda que  
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a mentira é um fenômeno normal do que Heidegger chama da mit-
sein. Supõe minha existência, a existência do outro, minha 
existência para o outro e a existência do outro para mim. Assim, 
não há dificuldade em conceber que o mentiroso deva fazer com 
toda lucidez o projeto da mentira e que deva possuir uma inteira 
compreensão da mentira e da verdade que altera. (SARTRE, 1972, 
93).  

 
     Dentro do contexto do envolvimento com o outro a mentira a respeito de si 

mesmo é um fenômeno corriqueiro. Mente-se nas mais variadas situações. A 

mentira não significa apenas ocultação, mas a criação de um perfil fantasioso 

repleto de aspectos que são valorizados no contexto daquele encontro em si. A 

identidade falsa é apresentada em substituição a verdadeira que é oculta.  

     Goffman (1988, 95) fala que um indivíduo “que se encobre tem necessidades 

não previstas que o obrigam a dar uma informação que o desacredita” e a fim de 

manter o encobrimento sofre “pressão para elaborar mentiras uma atrás da outra 

para evitar uma revelação”. Para ele, “suas técnicas adaptativas podem, elas 

próprias, ferir sentimentos e dar lugar a mal-entendidos por parte das outras 

pessoas”. O autor cita como exemplo “a falta de tato e o esnobismo do surdo” 

como sendo uma dessas técnicas. “Seus esforços para esconder certas 

incapacidades o levam a revelar outras ou a dar a impressão de fazê-lo”. Entre os 

exemplos citados pelo autor está o de “um cego que finge que tropeçou em um 

banquinho ou derrama bebida na camisa a falta de atenção, teimosia, acanhamento 

ou distância, como quando uma pessoa que não escuta não responde a alguma 

observação feita por alguém que ignora a sua deficiência”, entre outras. 

     Muitas vezes a pessoa que busca ocultar aos olhos do público uma restrição 

que tenha é aconselhado a dizer com clareza aos demais a respeito dela 

exatamente a fim de evitar que uma imagem errônea a seu respeito seja formada 

por eles.  

     Ser sincero diante dos outros e expor as suas limitações com franqueza é o 

conselho que uma pessoa que tem algo a ocultar diante do outro sempre ouve. 

Mas a sinceridade nestes casos esbarra em resistências de toda ordem que são, do 

mesmo modo, constituintes da própria identidade de quem oculta. É o caso de 

gays ou usuários de drogas que vivem em conflito entre ocultar a sua condição 

publicamente ou assumí-la. “Sair do armário” implica em assumir a máxima da 

sinceridade tal como nos mostra Sartre “é preciso ser o que se é”! A sinceridade 

possibilita uma transparência entre o público e o privado. Aquilo que era privado 
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e oculto à percepção pública abre-se á esfera pública rompendo-se assim os seus 

limites.  

     Para Goffman (1988, 96) “o indivíduo que se encobre pode sofrer a 

experiência clássica e fundamental de ter que se expor durante uma interação face 

a face, traído pela própria fraqueza que ele tenta esconder pelos outros presentes 

ou pelas circunstâncias impessoais”. Do mesmo modo nos fala o autor que “a 

pessoa que se encobre pode ser forçada a outras pessoas que acabaram por 

descobrir o seu segredo e devem colocá-lo frente a frente ao fato de haver 

mentido”.  

 
Má-fé 

     Segundo nos mostra Sartre (1976, 93) enquanto na mentira algo é ocultado ao 

próximo a má-fé implica em “mentir para si mesmo”. “Quem pratica a má-fé”, diz 

ele “se trata de emascarar uma verdade desagradável ou de apresentar como 

verdade um erro agradável”. A má-fé tem a estrutura da mentira, porem, “na má-

fé eu mesmo me emascaro a verdade”.  

     É essa, então, a definição de má-fé: mentir a si mesmo. Sartre apresenta a má-

fé como tendo a mesma estrutura da mentira, mas suprimida da dualidade entre 

enganador e enganado. Quem mente e quem recebe a mentira é a mesma pessoa.  

     É certo que a mentira é um fenômeno que se dá no âmbito do envolvimento 

com o outro na medida em que eu minto e oculto algo de mim para ele, Porem, no 

fenômeno da má-fé não se pode excluir o outro como seu constitutivo, pois como 

já foi dito que a percepção que eu tenho de mim, e nela se insere a má-fé enquanto 

ocultação de algo de mim para mim mesmo, o outro também está presente. Se o 

alcoólatra mente para si mesmo dizendo que não o é, ele somente o faz em virtude 

de uma recusa de si mesmo como apresentável para um grupo que tem no 

alcoolismo algo condenável ou rejeitável.  

     O ato de atribuir aos outros a responsabilidade por um infortúnio pelo qual um 

indivíduo passa é uma forma de negar a si próprio a percepção de um traço 

rejeitado como também de desviar a atenção dos outros à percepção desta 

característica. Na conduta de má-fé há uma clara dissociação na identidade 

mesmo que ela permaneça una. Ela se mostra como contraditória, conflitante, 

porem a sua unidade está sempre preservada. (Ciampa).  
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     A diferença crucial entre má-fé e mentira deriva da unidade da consciência, já 

que ambas possuem a mesma estrutura. Na má-fé, porém, a consciência se afeta a 

si mesma. Quem mente e quem recebe a mentira é uma mesma pessoa: eu preciso 

conhecer a verdade para poder escondê-la de mim. 

(http://www.consciencia.org/sartre1.shtml). A má-fé entendida como o ocultar 

algo de si para si mesmo tem na sinceridade a sua antítese (104). Esta surge 

quando o homem pode ser o que é em todos os sentidos. A estrutura da 

sinceridade, porém, é idêntica a da má fé, já que nos dois fenômenos o homem se 

mostra como envolvido consigo mesmo. A sinceridade exige que nos façamos ser 

o que somos. Nosso modo de ser é dever ser o que somos. Essa translucidez é que 

transforma de certa forma, a má-fé em boa fé e neste ato, o indivíduo se torna 

consciente do fenômeno da transformação. Esse é o caráter da negação interna, 

que torna a má-fé tão peculiar dentro do conjunto de negatividades que é próprio 

ao ser humano.  

     Deste modo a sinceridade aparece quando o homem pode ser o que é, em todos 

os sentidos. É um fenômeno muito complexo não só pelo fato de que não 

conseguirmos perceber a nós mesmos com total transparência mesmo quando 

estamos sinceramente buscando tal objetivo como também por erguermos 

barreiras quanto a esse acesso. Aquilo que em nós mesmos nos incomoda, 

recusamos, ocultamos à nossa própria percepção como também à percepção do 

outro. “Um conflito entre a sinceridade e o decoro será quase sempre resolvido em 

favor desse último”, diz Sartre e o motivo é que para ele “o esforço de sinceridade 

está por essência condenado ao fracasso” (109). 

     Neste aspecto Goffman assume uma posição similar quando diz que  

 
dadas essas várias possibilidades encontradas entre os dois 
extremos de completo segredo, por um lado e informação completa 
por outro, parece que os problemas daqueles que fazem esforços 
conjuntos e organizados para passar despercebidos são os 
problemas que um grande número de pessoas enfrentará mais cedo 
ou mais tarde. (GOFFMAN, 1988, 86).  

 
     Trata-se de um conflito que é vivenciado por todos nós em algum momento de 

nossas vidas e Goffman apresenta uma singela justificativa para o fato das pessoas 

optarem pela sinceridade em detrimento da ocultação. Diz ele que “devido às 

grandes gratificações trazidas pelo fato de ser normal, quase todos os que estão 
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numa posição em que o encobrimento é necessário, tentarão fazê-lo em alguma 

ocasião” (86).  

     Certamente se tomarmos o fenômeno da sinceridade no seu sentido lato e não 

apenas como antítese da má-fé sartreana, mas desdobrando-a e estendendo-a para 

o âmbito do relacionamento com o outro entenderemos que ser sincero com o 

outro tem a conotação de ser transparente para com ele. No entanto, Sartre define 

a impossibilidade do alcance de tal fim perguntando “o que significa o ideal de 

sinceridade senão uma tarefa irrealizável, cujo sentido mesmo está na contradição 

com a estrutura de minha consciência?” “Como então, podemos reprovar ao 

próximo por não ser sincero, ou comprazermos em nossa sinceridade, posto que 

esta sinceridade nos parece por sua vez como impossível?” (109)  

 
A simulação e a dissimulação  

     Simulação não se confunde com dissimulação, embora em ambas haja o 

propósito de enganar. Na simulação procura-se aparentar e apresentar ao outro um 

perfil, uma identidade que não condiz com aquela que o indivíduo percebe em si 

mesmo. Na dissimulação oculta-se o que é verdadeiro. Aspectos da identidade 

percebidos como inaceitáveis por qualquer motivo, são disfarçados.  

     Os dois fenômenos podem ser considerados como pertencentes àquilo que 

Cuche denomina “estratégias de identidade”. Na simulação há o propósito de 

enganar sobre a existência de situação não-verdadeira, na dissimulação, sobre a 

inexistência de situação real. São duas atitudes que se combinam e se imiscuem 

num envolvimento contínuo. Aquele que simula uma identidade “fake” ou falsa 

na internet do mesmo modo também dissimula aquilo que ele é nos demais 

contextos da sua vida cotidiana. A tecnologia hoje é utilizada a serviço da relação 

simulação-dissimulação. Ocultação da identidade pessoal. A cirurgia plástica é 

um exemplo sobre como pode dissimular o peso da idade que avança simulando 

uma juventude que já ficou no passado.  

 

Sentido da ocultação 

     Em todas as formas de ocultação de algo da própria identidade diante do outro 

procura-se não somente apresentar uma imagem que se julga ser aceita como 

também evitar a exclusão social. São diferentes atitudes que podem ser adotadas a 

fim de preservarmos a privacidade do espaço público e do mundo comum.  
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     Aquele que oculta aspectos da sua identidade visa acima de tudo situar e 

subordinar o encontro com o outro no espaço que ele mesmo configura a partir do 

âmbito das suas limitações e a fim de manter-se incluído neste envolvimento. 

Seria como se alguém que só soubesse dançar valsa e ao convidar amigos para 

uma festa em sua casa ocultasse os discos de outros estilos musicais a fim de que, 

com todos dançando apenas valsa, ele pudesse participar das danças. Ocultar ao 

outro algo de si implica na ocultação da totalidade do estar no mundo no referido 

contexto. O surdo não oculta à percepção do outro apenas um defeito ou uma 

imperfeição no seu ouvido. Oculta um universo onde se dá o encontro no mundo 

sonoro e agindo assim não somente se nega a se envolver com o outro neste 

mundo como delimita e define para o outro a configuração de mundo na qual se 

torna possível o encontro com ele.  

 
Atual, virtual ou potencial  

     O termo “virtual” está em toda parte. Com o advento da internet fala-se em 

“relacionamento virtual”, “curso virtual”, “namoro virtual” e assim por diante. 

Porem, o uso freqüente destas expressões nem sempre corresponde ao seu sentido 

legítimo e adequado. Entender por virtual uma conversa que está sendo 

estabelecida por um dos programas típicos de internet não significa que este 

relacionamento mereça esta denominação. É apenas um encontro mediado pela 

tecnologia, nada mais.  

     Levy (1966, 12) desmistifica o termo e nos mostra que a palavra virtual – que 

vem do latim medieval Virtuale ou Virtualis, tendo mantido seu radical no latim 

Virtus (que significa virtude, força, potência) – é apontada na língua portuguesa, 

entre outras definições, como: “o que existe como faculdade, porém sem exercício 

ou efeito atual; que não existe como realidade, mas sim como potência ou 

faculdade; o que é suscetível de se realizar, potencial, possível; que equivale a 

outro, podendo fazer às vezes deste, em virtude ou atividade; o que está 

predeterminado e contém todas as condições para a sua realização”. 

(http://www.ccuec.unicamp.br/revista/infotec/artigos/renato.html). 

     Para atender ao interesse deste trabalho devemos permanecer no significado da 

expressão “virtual” no sentido de “potencial”, ou daquilo que “existe como 

faculdade”, como “passível de ser realizado”, porém permanece no plano do 

“ainda não”. Na semente existe uma árvore virtual e a semeadura implica em uma 
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temporalidade que envolve uma perspectiva de futuro. Diferentemente da co-

pertinência oculto-manifesto, no atual-virtual a “aposta” se dá num futuro 

mediato. Para Levy, o “o virtual não é o contrário de real, mas de atual”. Diríamos 

que o autor considera o virtual tão real quanto o atual e é neste sentido que 

emitimos expressões como “possibilidade real”, ou seja, algo que existem 

enquanto virtual é tão real quanto o atual.  

     Quando falamos em virtual estamos diante de uma perspectiva, de uma 

possibilidade que pode se realizar ou não no futuro. Diferentemente do oculto que 

pode ser evidenciado no instante, o virtual, existindo como faculdade, apenas 

acena com esta possibilidade. É no desdobramento do cotidiano que podemos 

definir como o atual como sendo aqueles aspectos da identidade que sendo 

evidenciados dentro de um âmbito de envolvimento com o mundo específico e é 

neste sentido que a identidade virtual também pode se ocultar quando não é 

tomada como o foco principal da atenção. A expressão “ainda não, mas já” parece 

ser a essência disto que chamamos de potencial presente na identidade. 

     A pergunta de Ciampa: “nós nos tornamos algo que não éramos ou nos 

tornamos algo que já éramos e estava como que “embutido” dentro de nós?” A 

resposta à questão de Ciampa parece ser uma só. Quer seja um aspecto que é 

chamado por ele como “embutido”, “valorizado socialmente” ou  “não desejável”, 

ele está contido no atual mesmo que não possa ser percebido com clareza a um 

olhar desatento. 

     Expressões como “vocação” para música, “aptidão” para a liderança, “dom 

para artes” e outras expressões similares são indicativas de uma condição que 

embora não esteja ainda configurada plenamente, existe enquanto possibilidade ou 

enquanto potência. (Aristóteles). Uma coisa em potência é uma coisa que tende a 

ser outra. É interessante notar que todas as coisas, porque lhes é inerente, 

apresentam a possibilidade de virem a se transformar em outras tendo na 

virtualidade um dos seus traços característicos.  

     Algo que existe de modo virtual, como potência ou possibilidade, tem a sua 

transformação assegurada em virtude da dinâmica do contexto total onde está 

inserido. O potencial não existe em si, de modo abstrato ou ideal, mas tem no 

atual a sua possibilidade de manifestação. A maciera tem na semente de maçã e 

não na semente de ameixa a condição de vir a ser e de aparecimento no mundo.  
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     Assim como uma árvore surge da semente se houver um conjunto de aspectos 

que lhe sirva como condições de possibilides, também a identidade terá os seus 

desdobramentos dentro do âmbito do ser no mundo do indivíduo de um modo 

geral. A complexidade do contexto que envolvem aquilo que é chamado pela 

psicologia como desenvolvimento humano nem sempre é passível de ser 

precisado, definido e plenamente esclarecido, mas sempre deve ser entendido 

como um presentificar-se, um abrir-se permantente de novas possibilidades de 

envolver-se com o mundo por parte das pessoas. Neste sentido é que o virtual tem 

lugar como aspectos que são inerentes ao conjunto total daquilo que chamamos 

identidade mesmo que possam permanecer indefinidamente em “estado de 

latência”.  

     Em uma entrevista em tv com o General Reinwald a entrevistadora lhe 

pergunta sobre o que iria ser ensinado a jovens que visitariam a sua base militar. 

O General responde que seria ensinada canoagem, tiro ao alvo, tiro com arco e 

escalada. A entrevistadora questiona o General dizendo que o ensino de tiro ao 

alvo seria uma irresponsabilidade porque, mesmo sendo supervisionados, iriam 

equipar os jovens para serem assassinos violentos. O General responde à 

entrevistadora dizendo que “a senhora tambem está equipada para ser uma 

prostituta, mas não o é, pois não?” 

(http://bilhardas.blogspot.com/2007/05/diferena-entre-o-que-potencial-e-o-

que.html)  

     Poderíamos acrescentar o questionamento de se um indivíduo que tem uma 

única célula maligna no seu organismo cuja existência é desconhecida por ele bem 

como por todos os demais pode se considerado um doente. Considerando a 

afirmação de Merleau-Ponty de que mundo é aquilo que percebemos e que 

somente o percebido pode ser entendido como o lugar da nossa existência, então 

esta célula maligna desconhecida e não percebida não pode ter a mesma dimensão 

do que chamamos de potencial. O potencial é visível, perceptível ou como foi dito 

é aquilo que já está existindo no atual. Aquilo que não entra no âmbito do 

percebido pelo próprio indivíduo ou pelo outro é um nada e o nada não pode ser 

considerado como potência daquilo que já é. O virtual ou o potencial são 

assumidos existencialmente e devem necessariamente se mostrar como imiscuídos 

no atual para se constituírem como tais. Só há o virtual ou o potencial na co-

pertinência com o atual e nunca fora desta relação.  



81 

 

 

     O sentido do potencial de ação é a abertura para o futuro. Mesmo quando a 

partir do conhecimento da historicidade de uma pessoa dizemos que ele tem um 

potencial para se comportar de uma determinada maneira estamos falando de um 

comportamento que esperamos que ele venha a apresentar mesmo que este seja 

um comportamento de repetição de uma conduta já apresentada anteriormente. 

Como aquele que tem um pré-conceito em relação a algo repete hoje e 

provavelmente virá a repetir a mesma conduta no futuro. Neste caso estamos 

então, diante da mesmice que consiste em uma apreensão do mundo e de si como 

pronta e imutável. Neste mundo as condutas só podem reproduzir o já visto e 

apresentado. Mesmo quando falamos que um adolescente tem potencial para 

música já estamos estabelecendo uma esfera ou uma configuração de mundo onde 

se espera que ele se mova. Quando um pai diz que seu filho tem potencial para 

música ele pouco considera o universo dos esportes como âmbito de ação para ele.  

     Se por um lado a presença do potencial significa uma abertura para o futuro a 

sua ausência se mostra como viver no presente, como um andar a esmo e sem 

direção. Deste modo é na perspectiva temporal que a noção de virtual ou potencial 

pode ser compreendida.  

 
Identidade e inconsciente 

     A constatação básica e fundamental a respeito da nossa existência no mundo é 

a de que só podemos nos comportar diante daquilo que nos é dado à percepção. 

Este postulado traz alguns aspectos que merecem ser tratados como 

particularmente importantes. A percepção que tenho do mundo e do outro não é 

esgotante de si mesma, antes apresenta aspectos que lhe são imiscuídos e que nem 

sempre podem ser tematizados no âmbito desta relação. Neste sentido é que 

perceber não significa esgotar o percebido seja ele o mundo material a mim 

mesmo ou o outro que diante de mim se apresenta. Este fato fica demonstrado nos 

casos de fobias, ansiedade difusa ou mesmo em casos em que alguém diante de 

um objeto ou situação tem a vaga sensação de que já esteve diante dela em algum 

momento que não consegue precisar. A vivência conhecida como déjà vu, termo 

aplicado pela primeira vez por Emile Boirac (1851-1917), é um exemplo de que 

aquilo que é constituído no âmbito da nossa relação com o mundo e com o outro 

pode apresentar aspectos que nos escapa à compreensão imediata e a sua 

tematização.  
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     Deste modo diríamos que se é correto afirmar que a identidade é constituída no 

âmbito das relações com o mundo percebido é também verdadeiro que neste 

envolvimento existem aspectos que não podem ser acessados de maneira clara e 

translúcida, ou seja, nem todos estes aspectos podem ser tematizados e nomeados 

mesmo que a eles dediquemos toda a nossa atenção. Podemos dizer que a 

constituição de nossa identidade não pode ser totalmente compreendida por nós 

mesmos pelo fato de que não termos diante de nós a percepção completa do 

contexto desta constituição.  

     Este aspecto evidenciado nas nossas vivências cotidianas leva os 

fenomenólogos a incluir o inconsciente em suas abordagens. Pontalis a esse 

respeito nos diz que “seria conveniente reconhecer no inconsciente uma certa 

eficácia e defini-lo como consciência perceptiva”. (Pontalis, 1968, 71). Diríamos 

que o inconsciente é a consciência perceptiva que não chega a ser transparente a si 

mesma no ato de perceber e mesmo nesta condição somos afetados por aquilo que 

Joslyn nos mostra como sendo “os aspectos que frequentemente ou sempre estão 

localizados no fundo da experiência”. (Joslyn, 1975, 308) 

     Van Den Berg (1966, 121) pergunta: “mas afinal, o que se chama 

‘inconsciente’ é realmente inconsciente?” Mostra-nos ainda o autor que “a palavra 

é, de fato, enganadora; sugere que o conteúdo do inconsciente esteja dentro do 

paciente quando exatamente nele não se acha”. Não é uma camada da 

personalidade que possa servir para explicar muitos aspectos obscuros de outras 

camadas superficiais. A afirmação de Van Den Berg nos convida a olhar com 

maior proximidade este aspecto inegável da nossa individualidade não como uma 

camada profunda da mente humana ou como um reservatório de elementos que 

recusamos em nós mesmos e que permaneceriam retidos em uma suposta 

interioridade, mas sob a ótica das nossas vivências cotidianas.  

     Lanteri-Laura nos esclarece este aspecto quando diz que  

 
não cremos, pois, que a fenomenologia possa tirar proveito de 
imaginar o inconsciente como um corpo estranho que aflora na 
consciência graças ao impulso de Arquimedes, porém tampouco 
cremos que possa tirar pretexto dos aspectos demasiados incertos 
desta noção, para concluir, apesar dos fatos múltiplos que explica, 
que não tem nenhum valor. (LANTERI-LAURA, 1970, 419). 

 
     Para o autor, “se a fenomenologia tem sentido, não pode pretender chegar às 

coisas mesmas e negar-se a reconhecer os problemas que propõe esta idéia 



83 

 

 

diretora do inconsciente. Por isso não o suprimimos com uma argumentação 

exterior e formal”. Conclui Lanteri-Laura que “se a fenomenologia renuncia a 

repudiar assim essa noção de inconsciente, pode desejar-se tentar por outra saída”. 

     A fenomenologia integra a noção de inconsciente no contexto geral da 

existência humana e é neste sentido, que Lanteri-Laura afirma que  

 
espontaneamente o homem não existe mais do que fora de si 
mesmo e, pela reflexão, não alcança mais que uma parte do que é; 
estas duas fórmulas resumem o que indica a noção de consciência 
não tética. Se a descrição fenomenológica se elabora assim, 
podemos dizer que o consciente e o pré-consciente são aquilo que 
o homem tem livre manejo, quer dizer, o que pode captar pela 
reflexão sobre o movimento de sua transcendência; porém é 
evidente que não capta a totalidade desta transcendência e, vemos 
assim como se depreende uma primeira acepção fenomenológica 
desta idéia diretora do inconsciente. O inconsciente, podemos 
dizer, é toda parte da consciência não tética que o homem não pode 
captar somente pela reflexão e que não apreende mais que em 
certas qualidades noemáticas singulares dos objetos. Se o homem é 
essencialmente um movimento de transcendência para o que não é, 
apreende-se em totalidade nos caracteres noemáticos dos objetos e 
dos demais e, este hiato é o que, em fenomenologia, torna possível 
a noção de inconsciente. (LANTERI-LAURA, 1970, 419). 

 
     Neste sentido é que May (1973, 132) concorda com Lanteri-Laura quando 

afirma que “a percepção sem conscientização e sumamente despersonalizante”. A 

consideração do inconsciente enquanto integrado no contexto geral da existência é 

que permite a Merleau-Ponty (1971, 172) entendê-lo como sendo aquilo que eu 

nego em mim mesmo e cuja expressão dessa negação torna-se visível em nossos 

comportamentos como, por exemplo, no ato de esquecer-se de algo. Diz o autor 

que “o esquecimento é, pois um ato; mantenho à distância essa lembrança, assim 

como olho para o lado quando vejo uma pessoa que não quero ver”. “Entretanto, 

como a psicanálise também o mostra muito bem, se a resistência supõe uma 

relação intencional com a lembrança à qual se resiste, ela não a coloca diante de 

nós como um objeto, ela não a rejeita nomeadamente”.  

 
Ela visa a uma região de nossa experiência a certa categoria, a um 
certo tipo de lembranças. O sujeito que esqueceu numa gaveta um 
livro que sua mulher o presenteou e que o reencontra uma vez 
reconciliado com ela, não tinha absolutamente perdido o livro, mas 
não sabia mais onde ele se encontrava. (MERLEAU-PONTY, 
1971, 173).  
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     A ocultação de algo que pertence a nossa identidade para nós mesmos é 

destinada ao fracasso pelo fato de não conseguirmos excluir totalmente aqueles 

seus aspectos que recusamos. Antes estão conosco a todo o momento, como diz 

Van Den Berg (1965, 173) e se tentamos isolar e excluir os aspectos que nos 

incomodam o fazemos a fim de nos asseguramos de que a paz e a harmonia 

possam reinar quando olhamos para nós mesmos. Deste modo aquilo que 

recusamos não está perdido ou completamente eliminado já que permanecem 

nesta condição apenas enquanto não estiverem configuradas em nossa identidade 

as condições ideais para haver a completa integração daquilo que é excluído. 

Merleau-Ponty (Merleau-Ponty apud Pontalis, 66) nos diz que “a lembrança 

perdida só será perdida, enquanto pertencer a certa região de minha vida que eu 

que eu recuso”.  

     Esta referência de Merleau-Ponty a uma lembrança abre caminho para a 

consideração ou inclusão de todos os outros aspectos da identidade que do mesmo 

modo possam ser submetidos à repressão. Não entendemos a repressão, no 

entanto, como um mecanismo de defesa e não consideramos como sendo esta a 

expressão mais adequada pela conotação científico natural e mecanicista nela 

contida. Antes a conceito usual de repressão é desconstruído 

fenomenologicamente e recolocado no mundo da vida. Heidegger, falando do 

reprimir diz: “então o reprimir mostra-se como um daqueles modos de 

comportamento possíveis do ser humano que são caracterizados por não admitir 

aquilo que lhe diz respeito, oprimindo-o. Reprimir é desviar o olhar de... fugir 

de.....”. (Loparic, 2001, 119). Heidegger continua dizendo que “na repressão, o 

que diz respeito à pessoa é tão pouco removido que, pelo contrário, atinge tanto 

mais quem reprime e de forma particularmente obstinada”. Heidegger não 

concorda com Freud para quem a repressão uma “representação que fica 

escondida”. Diz ele que “no caso do retraimento é o próprio fenômeno que fica 

escondido”. Continua dizendo que “o próprio fenômeno retira-se do âmbito da clareira 

e é inacessível, mas de tal maneira que também a inacessibilidade como tal deixa de ser 

experenciável. Aquilo que se oculta permanece o que é, senão eu não poderia voltar a 

ele”. (HEIDEGGER apud Loparic, 2001,118). 

     O esclarecimento de Merleau-Ponty (1971, 192) está configurado no sentido de 

nos mostrar o fenômeno da repressão como uma atitude. “Dir-se-á que houve 

repressão quando a integração não se realizou senão na aparência e deixa subsistir 
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no comportamento certos sistemas relativamente isolados que o sujeito se recusa 

ao mesmo tempo a transformar e assumir” 

     São comuns as pessoas ao terem um insight afirmarem que tem a impressão de 

que sempre souberam daquilo que se torna claro e que acabaram por perceber. 

Este fenômeno é compreensível a partir do que foi dito. Mesmo não sendo 

tematizados os aspectos inconscientes da identidade sempre nela estão presentes 

como seus elementos constitutivos e quando no insight são subitamente 

apreendidos, tornados transparentes e tematizados, acabam por serem 

reconhecidos como tais. Enquanto estão ocultos para o próprio individuo 

mostram-se no âmbito da sua vivência como a ausência de uma presença ou a 

presença de uma ausência constituindo-se, portanto, em uma mesma totalidade.  

     Deste modo fica também superada a antinomia consciente-inconsciente 

entendidas não mais como duas entidades antagônicas que se excluem 

mutuamente ou como dois componentes distintos da identidade, mas como dois 

aspectos de um mesmo todo e de um mesmo momento. Inconsciente é a própria 

consciência que não consegue perceber-se enquanto constituinte do mundo e de si 

própria.  
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3. A sonoridade 

 

O som como um aspecto do mundo 

     A sonoridade é presente no mundo percebido e é um dos seus aspectos onde 

tem lugar a constituição da identidade. É neste sentido que se torna importante a 

exploração compreensiva do modo como a identidade nela mergulhada, vem 

realizar a sua constituição e os seus desdobramentos.   

     A abordagem que Merleau-Ponty expressa em “Fenomenologia da Percepção” 

é fundamental e deverá ser tomada como ponto de partida para que possamos 

entender o modo como o nosso envolvimento com o mundo se dá. Neste livro o 

autor mostra o corpo como lugar de integração e unidade dos sentidos que é o que 

possibilita que não percebamos o mundo como fragmentado, mas como sendo uno 

e integrado. Ora, se a identidade é constituída no âmbito das nossas relações com 

o mundo torna-se então de suma importância explicitar a natureza da sonoridade 

porque é o aspecto do mundo social que nos interessa conhecer. Alem de 

Merleau-Ponty também Straus (1966), Plessner (1977) e Schafer (1977) muito 

contribuíram para a abordagem da sonoridade. Cada um a seu modo e dentro das 

perspectivas propostas, mas os fundamentos fenomenológicos da vivência dos 

sons tem em Merleau-Ponty um autor insuperável e é ele quem se imiscui em cada 

momento de nossa temática.  

     Parafraseando Merleau-Ponty (1971,14), poderíamos dizer que “não convém 

perguntar se percebemos verdadeiramente o som, convém dizer pelo contrário: o 

som é aquilo que percebemos”. Isto significa dizer que não há “por trás do som 

que percebemos uma sonoridade mais verdadeira ou mais real. O som tal como 

nos mostra o físico sob a ótica da ciência não é o mesmo e nem tem o significado 

que do som tal como surge diante de nossa vivência. É este som percebido, 

vivenciado, que se mostra no mundo fenomenal que se fundamentam os nossos 

comportamentos, preferências, emoções e decisões e é neste âmbito que surge e se 

desenvolve a nossa identidade. Se “todo o saber se instala nos horizontes abertos 

pela percepção” como diz Merleau-Ponty (214) do mesmo modo toda identidade 

se constitui no mundo sonoro tal como é percebido. Isto não significa dizer, no 

entanto, que podemos seccionar a sonoridade do mundo e tratá-la de modo 

estanque como se um de seus aspectos pudesse ser abordado fora do seu contexto 

de pertinência. O mundo percebido e seus aspectos sensoriais se constituem em 
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um todo indecomponível onde o visto, o ouvido, o tátil, o degustado e os seus 

odores se imiscuem uns nos outros não podendo ser separados por abstração. 

Deste modo, falar no sonoro implica em fazer referências a todos os demais 

aspectos sensíveis nele implicados e se a sonoridade foi escolhida para o presente 

estudo é porque se tornou, ao longo da historicidade do autor, um dos aspectos 

que mais lhe atraiu a atenção e mais ocupou o âmbito de suas preocupações no 

que diz respeito à sua própria identidade.  

     Estar no mundo implica em constituir a identidade no mundo sensível. Aquilo 

que pertence ao mundo nos afeta, nos toca e nos solicita sempre como um 

conjunto uno e é sensorialmente que nos abrimos para tudo aquilo que diante de 

nós se apresenta.  

     O som, a sonoridade do mundo ou ainda a sonoridade do social, deverá ser 

tomado não no seu sentido meramente físico, mas vivencial que, assim concebido, 

constitui a “paisagem sonora” (Schafer, 2001) que é o cenário próprio da 

existência humana. A sonoridade tal como aparece à nossa percepção se constituir 

no âmbito próprio onde ocorrem os relacionamentos com o mundo, com o outro e 

do indivíduo consigo mesmo. Percebemos sons o tempo todo como os da 

natureza, dos animais e do outro como também os nossos próprios sons.   

     O som como um aspecto do mundo é eminentemente humano. Só existe som 

porque existe o homem para percebê-lo. Não há um som em si e toda sonoridade 

do mundo tem o caráter de existir para o homem. A afirmação de que a existência 

do som é essencialmente humana está em consonância com o enfoque mais amplo 

de que o mundo só pode ser considerado como mundo humano. Luypen nos diz 

que “o mundo real no qual o homem existe como um sujeito não é um mundo-

sem-o-homem nem uma realidade crua, um mundo em si” (Merleau-Ponty apud 

Luypen, 35). No âmbito da proposição de Luypen 

 
 a idéia de existência como expressão da essência do homem faz 
com que a construção mental “um mundo-sem-o-homem” seja uma 
contradição. Como existência, o homem está ligado ao mundo, de 
maneira que o inverso também o mundo está ligado ao homem. 
Nunca é possível perguntar se há um mundo-sem-o-homem ou que 
classe de mundo é esse, pois um mundo-sem-o-homem pressupõe 
que o homem retira do mundo a pergunta-dirigida-ao-mundo que 
ele mesmo é ou que pode formular uma pergunta fora desta 
pergunta. (LUYPEN, 1967, 35). 

 
     Diz ainda o autor que  
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um mundo sem o homem seria um mundo do qual o homem não 
tem consciência, que não conhece, a respeito do qual nada tem 
ouvido: um mundo, em consequência, que não se afirma de 
maneira alguma. Tal mundo é simplesmente nada-para-o-homem. 
Um mundo que não se afirma não pode ser afirmado; o homem não 
pode ser consciente de um mundo do qual não tem consciência. 
Não se pode falar de um mundo do qual não se fala. A construção 
mental “um-mundo-sem-o-homem” é uma contradição. (LUYPEN, 
1967, 36).  

 
     A afirmação de que quando falamos em mundo só podemos entendê-lo dentro 

do âmbito da existência humana nos leva a constatação necessária de que a 

sonoridade, do mesmo modo, é intrinsecamente humana. Não podemos negar que 

os animais percebem os sons e de modo e com amplitude até bem maior do que o 

próprio homem. Porém, o som tal como o percebemos, sendo dotado de 

significação é algo exclusivamente humano. Abordar o som é entendê-lo, 

portanto, no seu significado acima de tudo. Mesmo o som tal como é definido pela 

física não é entendido como uma coisa em si, na sua crueza objetiva, 

independente do homem, mas um fenômeno, ou seja, algo que só tem sentido 

dentro do âmbito do estar no mundo humano.  

     O debate sobre se o mundo é sonoro porque o homem ouve ou se, 

inversamente, o homem ouve porque o mundo é sonoro parece não levar a 

resultados muito profícuos. Na realidade um fato é positivamente constatável: o 

homem está mergulhado no mundo da sonoridade. Há sons por toda parte. Desde 

o ruído das grandes cidades, das ruas e das grandes avenidas, nos grandes centros 

urbanos e até a sonoridade da bucólica paisagem sonora do mundo rural. Schafer 

(1997, 30) em seu livro “A afinação do mundo”, descreve toda paisagem sonora 

ao longo da história da humanidade falando dos sons da vida, dos sons da água, 

dos oceanos, do vento, dos terremotos, dos sons do dia e da noite, dos sons do 

trabalho e do lazer e, evidentemente, não poderia deixar de falar a respeito dos 

sons do próprio corpo.  

     Dentro deste âmbito é de extrema valia o brado de Schafer quando diz que 

“chegou a hora de tirar o som do laboratório e colocá-lo no campo do ambiente 

vivo. Os estudos da paisagem sonora fazem isso. Acima de tudo, porém, eles 

precisam ser integrados ao estudo mais amplo do ambiente total, neste que ainda 

não é o melhor dos mundos possíveis”. (30). 
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Ouvir é próprio do humano 

     Mergulhados no mundo sonoro estamos envolvidos permanentemente com 

aspectos que fazem referência ao som. O homem ouve. Ouvimos a todo o 

momento. Ouvimos quando interagimos, quando estamos circulando pelas ruas ou 

até mesmo quando estamos sozinhos. Ouvimos quando estamos pensando ou 

imaginando. Ouvimos quando estamos no nosso dia a dia, ouvimos quando 

estamos repousando e até mesmo quando estamos sonhando. Vivenciando o 

mundo comum ou até mesmo mergulhado no mundo privado como em casos de 

alucinação auditiva em que “vozes” se manifestam sem que se possa definir a sua 

origem o homem é capaz de ouvir. Uma pessoa pode fechar os olhos e sentir o que 

significa ser cego, mas não se pode “fechar os ouvidos” para se ter uma noção do 

que significa ser surdo. Somente o surdo pode saber o que é ter identidade de 

surdo como também o surdo total não pode ter a mais elementar noção do que é 

ser um ouvinte. Mesmo aquele que já ouviu normalmente e agora é surdo não 

pode mais retroceder a uma identidade já ultrapassada. “Ter uma idéia” do que é 

ser surdo ou ser ouvinte se situa no âmbito da abstração e não na esfera vivencial. 

O ouvir só pode ser entendido tanto como o ser surdo, no âmbito do estar no 

mundo concreto, das relações abertas com o outro e nesta condição é que a 

constatação de uma impossibilidade aparece. Em outras palavras, quando as 

relações sociais se estabelecem e entram na sua dinâmica natural aquele que está 

privado do ouvir não entra em sintonia e mesmo que todas as atitudes dos 

participantes visem a sua inclusão no contexto das interações estará o indivíduo 

vivenciando a sua diferença  

     O ouvir, ou o estar aberto para o mundo sonoro, é condição fundamental para 

as relações que com ele mantemos, com as relações que estabelecemos com o 

outro e conosco mesmo. As mais variadas formas do não ouvir sempre são 

restrições do acesso ao mundo, não apenas no seu sentido sonoro, mas também no 

que diz respeito ao acesso ao mundo do outro, pois a sonoridade homogeniza o 

mundo e surge como o lugar da constituição do encontro. Assim, não ter acesso a 

sonoridade do mundo é estar privado de interações das mais diversas de um modo 

geral.  

     O homem ouve e esta realidade lhe diz respeito não como algo casual ou 

fortuito, mas como uma possibilidade que é inerente ao modo humano de ser. O 

ouvir humano é evidente por si mesmo e dispensa demonstrações. É próprio do 
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humano ouvir e a sua impossibilidade se caracteriza como uma deficiência. Existe 

um grupo de autores (Skliar, 1996) que não aceita para o surdo a designação de 

deficiente entendendo que a forma mais apropriada de fazê-lo seria a de qualificá-

lo como apenas diferente. Isto faria sentido se o homem não tivesse sido 

predestinado a ser um ouvinte. A constituição humana é uma só e envolve o seu 

patrimônio genético que vem sendo definido ao longo da história e a menos que se 

queira criar uma nova espécie humana a afirmação de Perlin (1996, 56) “o surdo 

tem diferença e não deficiência” não faz sentido algum e trata-se apenas da 

negação de um aspecto da identidade do surdo como deficiente para si mesmo 

quando há uma evidência clara de que nele “falta algo” que é inerente á espécie 

humana e à sua constituição no contexto social.   

     Schafer (1997) um dos maiores estudiosos da sonoridade faz com que não nos 

esqueçamos que o mundo “está povoado por sons”. Aquele que, mergulhado no 

cotidiano é absorvido pelos afazeres e obrigações que a ele se impõem não mais 

se dá conta da profusão de sons que estão à sua volta. Não tem mais ouvidos para 

sutilezas do dia a dia como o canto dos pássaros, o sopro do vento e o som da 

chuva caindo sobre as árvores. O “ouvido urbano” só se abre para os sons 

estritamente necessários à execução das tarefas rotineiras. A existência assim se 

fecha para a diversidade sonora e a identidade do indivíduo vai se constituir em 

um mundo restrito e em uma gama estreita de possibilidades.  

     Schafer (1997, 27) afirma com razão que “no ocidente o ouvido cedeu lugar ao 

olho” que para ele é considerado uma das mais importantes fontes de informação 

desde a Renascença. Interessante notar que o autor nos chama a atenção para o 

fato de que um dos mais evidentes testemunhos dessa mudança é o modo pelo 

qual imaginamos Deus. “Não foi senão na Renascença”, diz o autor, “que esse 

Deus tornou-se retratável”. “Anteriormente ele era concebido como som e 

vibração”. Nos dias atuais não há dúvidas de que, sobretudo em virtude do 

marketing moderno, a imagem se sobrepõe à sonoridade e a identidade, neste 

sentido, se constitui prioritariamente com fundamento naquilo que é visto em 

detrimento daquilo que é ouvido. Schafer afirma que esta constatação não 

significa, no entanto que não se esteja “argumentando a favor da prioridade do 

ouvido”. O significado desta constatação implica em que, se a identidade é 

constituída no âmbito do mundo percebido, torna-se de fundamental importância 

que o homem se mantenha aberto para a totalidade das possibilidades sensíveis 
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que no mundo se mostra. A restrição no envolvimento com o mundo percebido 

significa uma restrição existencial que se configura no âmbito da constituição da 

identidade do indivíduo.  

 
Schafer comparando o modo como os relativismos culturais que envolvem as 
relações com os sons e mostra com muita propriedade que  
 

Os africanos rurais vivem, em grande parte, no mundo do som – 
mundo carregado de importância pessoal direta para o ouvinte -, 
enquanto o europeu ocidental vive muito mais num mundo visual, 
o qual, em sua totalidade, lhe é indiferente... Os sons perdem muito 
de sua importância na Europa ocidental, onde o homem muitas 
vezes desenvolve, e precisa desenvolver, notável capacidade para 
considerá-los. Enquanto para os europeus em geral “ver é 
acreditar”, para os africanos rurais, a realidade parece residir muito 
mais no que se ouve e se diz...De fato, a gente se vê compelido a 
acreditar que os olhos são considerados, por muitos africanos, mais 
como um instrumento da vontade que como órgão receptor, sendo 
o ouvido o principal órgão de recepção. (CAROTHERS apud 
Schafer, 1977, 28).  

 
Som e espaço 

     Encontramos na literatura autores que, ao se referirem aos sentidos ora os 

colocam como assumindo papéis pré-estabelecidos na relação proximidade-

distância ou criam entre eles uma espécie de hierarquia definindo-os segundos 

uma ordem de importância.  

     Em Heidegger encontramos uma afirmação que mostra o modo como ele 

entende as nossas relações como o que está perto como também com aquilo que 

ele define como estando longe. Diz o autor que 

 
ao segurar, a mão está em contato direto com o segurado. Meu olho 
não está neste contato direto com o que é visto. O que é visto está 
em meu campo de visão, isto é, está em frente dos meus olhos. 
Sempre só posso olhar para frente. Mas o copo que peguei também 
está diante de mim. Entretanto só posso pegar o copo – estando 
sentado à mesa – se ele estiver restrito ao meu alcance. Pegar só é 
possível se algo está ao alcance da mão. Por isso chama-se o tato 
de sentido-perto. Ver, o sentido-longe. (HEIDEGGER, 2001, 111)  

 
     Straus faz uma afirmação que segue na mesma linha de pensamento quando diz 
que 
 

na família dos sentidos, o olfato perdeu seus direitos de 
primogenitura. A visão e a audição assumiram o comando. Visão e 
audição se tornaram agora verdadeiramente sentidos de distância. 
(STRAUS apud Plessner, 1977, 9)  
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     Para Plessner  
 

...órgãos sensíveis à luz atuam como sentidos distais, para uma 
orientação antecipada; receptores de tato e pressão atuam como 
sentidos proximais; os aparelhos de olfação e gustação assumem 
uma posição intermediária entre os dois primeiros, primordiais aos 
processos alimentares e sexuais. (PLESSNER, 1977, 4)  

      
          Plessner ainda comenta que 

 
a visão enquanto percepção que antecede o contato prático com as 
coisas se sobrepõe principalmente ao tato. A visão como 
apresentação de distância e o tato como apresentação de 
proximidade, fenomenologicamente segundo suas qualidades 
experenciais e em sua distribuição de papéis para a compreensão e 
o conhecimento, são pólos opostos. (PLESNER, 1977, 9) 

 
          Lopez-Ibor afirma que  

 
existe nos sentidos uma hierarquização: há sentidos do horizonte 
próximo e longe. O gosto e o olfato pertencem claramente aos 
primeiros, no entanto que a vista e o ouvido são do segundo tipo. 
(LOPEZ IBOR & LOPEZ IBOR ALIÑO, 1974, 87) 

 
     O equívoco destes autores é o de entender a noção de perto e de longe não no 

sentido vivencial, mas no sentido físico, mensurável. “A mão está em contato 

direto com o segurado, mas o olho não está em contato direto com o que é visto”, 

diz Heidegger. Quando ele diz que a mão está em contato direto com o objeto, o 

autor só pode estar entendendo por esta expressão que a mão está em contato 

físico e não no sentido vivencial. Do mesmo modo quando ele diz que o olho não 

tem com aquilo que é visto o mesmo tipo de contato ele reforça a idéia de que o 

referencial que utiliza é o da física e não o da compreensão do fenômeno.  

     Porem, se observarmos o fenômeno da percepção em si de maneira despojada 

veremos que tanto a mão que toca como o olho que vê, cada sentido, à sua 

maneira, está em contato direto com o seu respectivo objeto. É certo que a mão 

toca o objeto, mas do mesmo modo é correto dizer que o olho “toca” a montanha 

que se situa no horizonte. O ato de tocar aqui significa estar em contato com o 

objeto e de tê-lo à disposição e não no sentido de mera proximidade física em 

relação a ele. Cézanne não conseguiria pintar o Monte de Santa Vitória se não o 

tocasse com os olhos tanto quando Rodin tocava com as mãos o bronze ao 

esculpir “O pensador”. Cézanne e Rodin tocavam os seus motivos e permaneciam 

em contato direto com eles do mesmo modo que o mestre cuca toca o alimento 

que prepara ao tocar odor que ele exala como também o maestro que toca os sons 
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de cada instrumento de sua orquestra durante um ensaio ou uma apresentação 

pública. Quando Heidegger diz que “pegar só é possível se algo está ao alcance da 

mão” pode-se aplicar o mesmo raciocínio para os outros sentidos. Ver só é 

possível se a coisa vista estiver ao alcance da visão, ouvir só é possível se o som 

estiver ao alcance da audição e assim por diante. Estar ao alcance já significa estar 

perto, próximo e disponível e cada sentido tem a sua maneira específica de tornar 

algo disponível.  

     A distinção feita pelos autores demonstra claramente que é entendido por eles 

que há sentidos para de distância como o olfato, a visão e a audição e sentidos 

para a proximidade como o tato e o paladar. Esta distinção, no entanto, está 

fundamentada em conceitos de distância e proximidade tal como nos fala a física e 

não como se mostram estas noções no sentido vivencial. Neste sentido algo está 

mais próximo de nós quando dele podemos dispor livremente, ao contrário, uma 

coisa está distante quando a vemos fora de nosso alcance ou quando sequer a 

percebemos. É possível que estejamos mais próximos de algo que esteja 

mensuravelmente longe como também é possível que estejamos mais distantes ou 

afastados de algo que esteja fisicamente mais próximo de nós. Alguém que fala ao 

telefone está vivencialmente mais próximo da pessoa com quem conversa do que 

com o próprio aparelho que empunha. Por isso que advém toda a recriminação 

daqueles motoristas que utilizam celulares ao dirigirem. Eles se alheiam daquilo 

que está diante dos seus olhos para se tornarem mais próximos da pessoa com 

quem conversam e que se situa em um espaço diverso. Neste contexto não se pode 

dizer que o tato está sendo o sentido de proximidade e a audição de distância 

porque o que se apresenta é justamente o contrário. Do mesmo modo ocorre com 

o pintor que observa detidamente uma montanha que pretende retratar na sua tela. 

A montanha com seus contornos, suas rochas e reentrâncias ocupa todo o centro 

de sua percepção tornando-se muito próxima e familiar ao mesmo tempo em que 

os pincéis que manuseia se tornam distantes ou nem sequer são tematizados. É 

neste âmbito de análise que não se pode dizer a priori que existem sentidos para 

perto ou para longe porque sem considerar os contextos onde vemos, ouvimos ou 

tateamos, cairíamos em uma abstração e em um seccionamento e em uma 

objetivação dos chamados órgãos dos sentidos. Nem tudo que é tocado está 

próximo como nem tudo o que é ouvido ou visto está distante.  
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     A questão das distinções entre a natureza dos sentidos é esclarecida por 

Merleau-Ponty (1971, 230) quando diz que “nunca o campo tátil tem a amplitude 

do campo visual, nunca o objeto tátil está inteiramente presente em cada uma de 

suas partes como o objeto visual e, em suma, que tato não é ver”. Não se trata em 

Merleau-Ponty, portanto, de colocar as diferenças entre os sentidos no âmbito das 

relações entre proximidade-distância.  

Se entendermos os sentidos como sendo intencionais logo cada um deles 

necessariamente está envolvido com o seu objeto e o engloba. Não há distância 

entre a mão e o teclado do piano se este a ela está acessível. A distância se define 

pela inacessibilidade e pela natureza do envolvimento com o objeto. Na surdez 

como também na cegueira progressivas o mundo se retrai na medida em que o 

mundo vai se tornando aos poucos indisponível para essas pessoas. O mundo se 

torna diferente na medida em que toda a sua estrutura se modifica não ocorrendo o 

comprometimento de apenas um de seus aspectos sensíveis isoladamente.  

     A questão que se coloca quando buscamos compreender as distinções entre os 

sentidos diz respeito à amplitude de mundo que se torna acessível a cada um 

deles. Ver é, assim, distinto de tatear porque “num piscar de olhos” todas as coisas 

se tornam disponíveis e podemos “passear” pelo espaço visual com grande 

liberdade. Assim também ocorre com o olfato. O tato se arrasta pelas coisas assim 

como também o paladar. Trata-se, portanto de proceder a uma leitura do 

fenômeno tal como se manifesta e não segundo referenciais estranhos a ele.  

     O questionamento do estabelecimento a priori de uma hierarquia entre os 

sentidos é geralmente realizado por aquele que mais diretamente está envolvido 

com a temática e a tem nela uma questão relevante que é o deficiente sensorial, ou 

seja, um cego ou um surdo. Isto decorre do fato de que no cotidiano um indivíduo 

que tem a sua sensorialidade íntegra não a entende como um problema que se 

coloque. Os aspectos do mundo sensível para esta pessoa “passam por alto em 

silêncio” (Sartre) quando está ela envolvida com os sons, imagens, odores, 

sabores e aspectos táteis das coisas em geral. Contudo, os cegos e os surdos, 

sobretudo, têm posições definidas a respeito da questão. Um cego afirma que  

 

“a única coisa que eu digo para você e acho que o surdo te 
dirá a mesma coisa relativamente à visão, mas eu digo para 
você assim, na minha cabeça é muito pior não ouvir do que 
não enxergar. E eu sei que é isso. O surdo também vai dizer 
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para você que é muito pior não enxergar do que não ouvir. 
Ele vai dizer isso e vai teimar com você e eu vou teimar com 
ele e vou dizer que não, que é pior não ouvir. E eu sei que 
tenho certeza, eu tô certo e ele tá errado”. (PERALTA, 
COSTA E BORDONI, 2007).  
 

     Na verdade o cego citado tem razão quanto a fato de que os surdos entendem 

ser muito pior a falta da visão do que da audição enquanto para ele não ter audição 

seria um prejuízo maior. Naturalmente que estas “preferências” decorrem do fato 

de que cada um, surdo e cego, estarem estruturados no mundo sonoro e visual de 

modo que não podem entender como seria estar num mundo diferente, não 

somente daquele com o qual estão habituados, mas principalmente em virtude do 

fato de terem as suas identidades já constituídas no âmbito das respectivas 

configurações de mundo, sonora ou visual. Quando um surdo se expressa a 

respeito de sua “preferência” pela surdez há uma unanimidade entre eles no 

sentido de que ser cego é muito pior e a surdez não lhes priva da liberdade e 

autonomia. Podem ir para onde querem, se locomovem sem depender de outra 

pessoa e, também importante, tem um cenário visual que se descortina diante dele 

onde podem ter movimentos mais livres do que aqueles pertencentes ao cego. O 

surdo se sente livre e pode “borboletear” pelo espaço enquanto o cego dispondo 

do tátil e do sonoro como referencial, adere ao mundo como uma lagarta e se 

locomove tocando as coisas e buscando aspectos sonoros nele presentes a fim de 

se posicionarem.  É certo que a sonoridade do mundo permite ao cego alguma 

fluência comportamental que não teria se também não ouvisse. Mas ouvir não é o 

mesmo que ver.  

     O som não permite ao cego a percepção do mesmo sistema de direções que a 

imagem permite àquele que vê. Se estiverem um cego e um surdo parados em 

uma esquina e quiserem atravessar a rua o surdo mesmo que não ouvindo os sons 

de carros, buzinas e pessoas presentes no contexto pode dispor de uma gestalt 

visual muito ampla. O surdo dispõe de um rico, amplo e complexo sistema de 

referências e pistas visuais que permitem a ele tomadas de decisões muito mais 

rápidas do que aquelas das quais dispõe um cego. Aquele que enxerga se envolve 

com muito mais coisas e numa amplitude muito maior do que aquele que não tem 

essa possibilidade. Deste modo a sua locomoção na situação é mais livre, rápida e 

também mais  autônoma e independente.  
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     O cego dispõe apenas de sons e do tato e mesmo considerando que cada objeto 

tem a sua sonoridade característica esta só se manifesta em circunstâncias 

específicas. Como disse Straus (1971, 23) “a cor é distintiva de uma coisa, 

enquanto que o som é o efeito de uma atividade”. Isto significa que podemos ter 

acesso à cor simplesmente olhando-a, porem não podemos ter acesso ao som de 

um objeto apenas dirigindo a ele a nossa audição. É necessário que exista uma 

“atividade” para que o som de um objeto se manifeste. O lápis e a borracha 

apresentam uma sonoridade diferente ao caírem no chão, mas é preciso que ambos 

caiam para que suas sonoridades se mostrem. As coisas do nosso espaço 

circundante estão na maioria das vezes em silêncio. Assim, o cego não pode 

contar com uma estrutura sonora tão rica de referenciais como pode aquele que 

enxerga, mesmo sendo ele um surdo. Os cegos podem jogar futebol de salão, mas 

esta atividade é possível pela intensa diversidade de sons que compõem a 

estrutura do contexto: gritos, correrias, passos, manifestações da torcida e um 

guiso que é colocado na bola dão a eles a riqueza de sons com os quais nem 

sempre podem contar no cotidiano.  

     Aquele que vê com um rápido movimento de cabeça percebe a gestalt visual 

imediatamente e se guia pelo percebido, mas o mesmo não acontece com o cego 

porque, sendo a gestalt sonora insuficiente para a percepção dos seus referenciais 

precisa tateá-la com a sua bengala. Ao guiar-se pelo tato, precisa tocar e construir 

a totalidade do contexto lentamente, parte por parte e não em um relance, numa 

tomada única como ocorre com aquele que tem visão íntegra.  

     Estes aspectos temporais imiscuídos na percepção fundamentam a identidade 

do cego, do surdo e também do ouvinte e dizem respeito ao modo como se 

estruturam o seu modo de existir, a sua corporalidade e os seus comportamentos 

de um modo geral. O modo de existir como cego, surdo ou ouvinte encontram na 

percepção do mundo e na sua constituição as condições fundamentais que permite 

a compreensão das distinções. É neste sentido que Merleau-Ponty diz que “o 

mundo do cego e o do normal diferem não somente pela quantidade de materiais 

dos quais dispõem, mas ainda pela estrutura do conjunto. Um cego sabe 

exatamente pelo tato o que são ramos e folhas, um braço e os dedos da mão. 

Depois da operação ele se espanta de encontrar “tanta diferença” entre uma árvore 

e um corpo humano”. (Von Senden apud Merleau-Ponty, 231). Merleau-Ponty 

comenta que “é evidente que a vista não acrescentou somente novos detalhes ao 
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conhecimento da árvore. Trata-se de um modo de apresentação e de um tipo de 

síntese novos que transfiguram o objeto. Por exemplo, a estrutura claridade-objeto 

iluminado só encontra no domínio tátil analogias muito vagas. É porque um 

doente operado depois de dezoito anos de cegueira tenta tocar um raio de sol”. 

(Von Senden apud Merleau-Ponty, 231).  

     Merleau-Ponty ao abordar a questão da reestruturação da percepção do mundo 

para indivíduos que são submetidos a uma cirurgia corretora de um de seus 

sentidos permite que se compreenda as condições em que tais reestruturações não 

se circunscrevem e se limitam tão somente ao órgão do sentido específico, mas à 

totalidade de seu modo de manifestação implicando necessariamente na 

reconstituição da identidade do indivíduo. Não se trata tão somente de enxergar 

melhor ou também de ouvir com mais nitidez os aspectos sonoros do mundo, mas 

de existir de modo diferente neste contexto de mundo. O cego operado de 

cegueira não pode apenas ver o raio de sol e tentar tocá-lo: ele é agora um 

indivíduo diferente.   

     A descrição fenomenológica do som realizada por Straus (1971, 21) o mostra 

como tendo uma espacialidade diversa da imagem, e especificamente da cor. O 

som preenche o espaço e pode até mesmo adquirir autonomia em relação a sua 

fonte enquanto a cor está presente no seu objeto e dele não pode se desprender. O 

som nos alcança onde estivermos estejamos ou não voltados para a sua fonte. 

“Ouço os sons a rodar e ir, quem sabe pra onde, no ar, dentro do ouvido. Tu 

ouves? Dentro do teu cabelo. O som está aí? Cuidado. Está em todo lugar. 

Preenchendo o ar, cá e lá, lá e cá, por toda a sala, como perfume, voa adere roça 

tua pele”, diz o poema. (Schafer, 1991, 391) 

     Diz Straus (1971, 21) que “se partirmos dos fenômenos mesmos, sem prejuízos 

algum, na verdade se justifica a formulação da pergunta: ‘de onde?’ a respeito de 

cada um dos sons que chegam aos nossos ouvidos. Esta pergunta não se origina na 

reflexão sobre o som, sua fonte e a existência das coisas no espaço; coincide com 

o ato mesmo de ouvir”.  

     Normalmente se torna difícil determinar a direção na qual se deve buscar a 

fonte do som e, portanto, a sua real direção no espaço. No caso de um objeto 

colorido, em troca, a direção se determina sempre imediatamente pela direção da 

vista. (22). “Sempre vemos um objeto ali”, diz o autor, “onde está em certa 

direção e a certa distância e em alguma parte em frente a nós. As cores têm limites 
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e, por sua vez, limitam o ambiente; delimitam um espaço, o diferenciam em 

espaços parciais ordenados lateralmente e em profundidade”. (22). Mostra-nos o 

autor que em comparação com a cor 

 
o som ressonante é algo totalmente diferente. A miúde resulta 
impossível determinar a direção em que se localiza a fonte do som. 
Porem, esta qualidade direcional não resulta válida a respeito do 
som mesmo. Mesmo quando consideramos a fonte do som como 
indeterminada, sustentamos que, no entanto, que é determinável 
nesta ou naquela direção ou ainda em uma terceira. Porem, o som 
mesmo não se estende em uma só direção, mas nos acerca 
penetrando, preenchendo e homogeneizando o espaço. Assim, o 
som não se limita a uma só posição espacial. Esta falta de 
determinação tópica explica a negação de qualquer espacialidade 
originária na esfera acústica. (STRAUS, 1971, 23). 

 
     Este traço fundamental da sonoridade não é o mesmo encontrado na coloração 

das coisas. “O objeto colorido, dissemos, aparece ali, frente a nós em uma direção 

particular e a uma determinada distancia limitada e limitante. Enquanto que o som 

se acerca de nós, a cor permanece em seu lugar. Para experimentar a cor devemos 

nos voltar para ela, olhando-a, dominando-a ativamente” (30). 

     Segundo Straus: “o som surge da fonte sonora assim como surgem as ondas da 

água de sua fonte”. Comparando as propriedades fenomênicas da cor com as do 

som diz o autor que “a cor persiste no objeto enquanto que o som produzido por 

um objeto se separa dele”. “A cor”, diz ele, “é distintiva de uma coisa, enquanto 

que o som é um efeito de uma atividade”. Usando um exemplo apropriado o autor 

afirma que “um galo é branco ou multicolor; porém não nos referimos ao canto do 

galo como uma de seus atributos e sim como uma de suas atividades. Dizemos 

que canta que por certo canta. Porém não queremos dizer que sua cor é uma de 

suas características porque o galo sempre é branco ou multicolor enquanto que seu 

canto é percebido como descontínuo”. (23). 

     Mesmo considerando um evento natural como o fluir de um riacho, Straus nos 

mostra que o murmúrio que dele podemos ouvir incessantemente diz respeito à 

sua atividade mais do que qualquer outra característica até mesmo aquelas que 

podem desaparecer na escuridão e se tornarem invisíveis. 

     Straus, ao se referir à cor e ao som do modo como faz, promove o surgimento 

de uma dicotomia na percepção do objeto, do animal ou até mesmo do homem. 

Ao dizer que a cor é “distintiva de uma coisa” entende de modo apropriado que a 

coisa pode ser identificada pela cor que tem. A lousa é verde, o galo é branco, o 
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cisne é negro. Temos deste modo o fato de ter na cor um dos aspectos que 

pertencem à sua identidade. Porem, o mesmo pode-se dizer do som desses 

objetos. A moto é ruidosa, o adolescente é barulhento, o idoso é silencioso e assim 

por diante. Mesmo concordando com Straus que a sonoridade é o pertinente a uma 

ação ou a uma característica comportamental quando se trata da sonoridade do 

humano, não podemos negar que tanto a cor como o som como os demais 

aspectos sensíveis de uma coisa pertencem à sua identidade sendo, portanto uma 

marca que a define e permite a sua distinção das demais.  

     Embora Straus considere que “a essência mesma do som corresponde em 

separar-se de sua fonte” (24), na verdade a questão não deveria fazer referência à 

“fonte do som”, mas “ao objeto ao qual tal som pertence”. O som e sua “fonte” 

formam um todo indecomponível não se apresentando à nossa percepção como 

dicotomizados. O som de um copo se quebrando pertence ao copo “enquanto um 

objeto que está se quebrando” como a sirene de uma ambulância diz respeito a um 

modo de manifestação da “sirene da ambulância” não como coisas distintas, mas 

como totalidades que podem ser percebidas de diferentes modos tendo na 

sonoridade um deles.  

     Sob o ponto de vista da psicoacústica e da fonoaudiologia o fato do homem ser 

provido de duas orelhas é o que torna possível a percepção da origem do som. “As 

duas orelhas têm a função de localizar uma fonte sonora em um espaço 

tridimensional e a binauralidade é tão importante, que se um indivíduo tiver uma 

diferença significativa no limiar auditivo entre as duas orelhas, não conseguirá 

localizar a fonte sonora”. 

(http://www.geocities.com/armando_bugalho/psico/psicoacustica.html)  

     Com efeito, um prejuízo por algum motivo na capacidade perceptiva de uma 

das orelhas já torna inviável a percepção da fonte sonora. Um ouvinte que tem a 

integridade auditiva preservada percebe um som vindo de um de seus lados como 

tendo mais intensidade, já que a cabeça constitui uma interferência à chegada do 

som na orelha mais distante da fonte. Quando a fonte sonora está num azimute 

diferente de zero, o ouvinte tende a mover a cabeça de tal modo que este se torne 

zero. 

     A psicoacústica entende por azimute o ângulo formado entre a direção do som 

e o plano médio das orelhas e deve ser de 0º (zero grau). Isto ocorre quando a 

fonte sonora está exatamente à frente do observador e no plano médio das duas 
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orelhas. Caso a fonte esteja situada junto a uma das orelhas (azimute = 90º) o tom 

atingirá cada orelha com uma intensidade diferente Isto é uma "sombra acústica” e 

o tamanho da sombra depende da frequência do som. 

     Esta constatação da psicoacústica tem implicações interessantes no plano dos 

relacionamentos interpessoais. Um indivíduo que está interagindo com um grupo 

determinado, seja em um contexto informal, reunião de trabalho, familiar ou outra 

situação qualquer, acompanha as falas e os diálogos com naturalidade deixando-se 

envolver pela sonoridade que preenche o espaço onde as interações acontecem. 

Ele não precisa olhar fixamente para o seu interlocutor a fim de entendê-lo ou 

para acompanhar o que é por ele dito. O som chega aos seus ouvidos e os 

movimentos de olhar para os interlocutores fluem naturalmente. Cada um dos 

participantes busca o “azimute zero” por questões de ética e consideração para 

com aquele com quem conversa. Em outras palavras, olhar para os olhos da 

pessoa com quem dialogamos é uma questão de bom tom, boa educação e 

consideração para com ele. Para um surdo ou mesmo para alguém que tem uma 

deficiência auditiva somente o olhar pode permitir a descoberta a respeito da 

pessoa que proferiu uma ou outra fala na conversa. É por isso que em um contexto 

social o deficiente precisa acompanhar com o olhar a dinâmica dos 

acontecimentos e aquilo que eu chamo de “ping-pong” verbal. Essa expressão é 

adequada porque em um jogo de ping-pong não é baseado apenas na sonoridade 

das batidas das raquetes na bolinha, mas precisa-se olhar para ela. Se em uma 

festa um copo cai e se quebra chamando a atenção de todos o deficiente auditivo 

torna-se o último a saber e só pode ter conhecimento do fato pelas atitudes dos 

demais que imediatamente se voltam para “a fonte sonora”.  

     Essa análise da espacialidade do som e de sua diferença da espacialidade da 

imagem mostra bem a natureza das relações do surdo e do ouvinte com o espaço 

de um modo geral. O ouvinte “borboleteia” no espaço enquanto o surdo adere e 

ele como uma lagarta. O ouvinte flutua enquanto o surdo, como tem na imagem a 

sua maneira de se relacionar, permanece aderido às coisas. Este aspecto do modo 

de existir e de constituir a identidade do ouvinte e do surdo fica evidenciado no 

modo com os diálogos para ambos ocorrem. Os sons das falas preenchem o 

espaço e um ouvinte os percebe em qualquer ponto do espaço onde estes sons 

estiverem presentes. Uma criança pergunta algo para a mãe e a sonoridade de sua 

fala preenche todo o espaço da casa. A mãe ouvinte percebe os sons de qualquer 
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ponto da casa que estiver e responde ao filho. A mãe pode circular pela casa indo 

à cozinha, à sala, à varanda que ali estarão os sons da fala do filho. Isto permite 

que os diálogos entre ouvintes se dêem de uma forma fluente e permite que ambos 

circulem “borboleteando” livremente pelo espaço sonoro não ficando 

circunscritos a um ponto específico.  

     Para um deficiente auditivo, no entanto, restrito nas suas possibilidades de 

captar os sons todo borboletear típico do comportamento do ouvinte no mundo 

sonoro se torna inviável. Como uma lagarta, necessária a aderência à “fonte 

sonora” como uma mãe surda que precisa olhar para o filho para poder com ele 

dialogar e, neste sentido, é que a espacialidade do surdo adquire conotações 

próprias da imagem reduzindo o mundo do surdo ao meramente visual.  

     Se “a volubilidade é uma propriedade essencial do olhar” como nos diz 

Merleau-Ponty (246), o mesmo podemos dizer a respeito do ouvir. O ouvir é um 

ato de fluir pelo espaço sendo que o ouvinte tem nesse fluir um aspecto de sua 

identidade.   

 
A unidade dos sentidos  

     Merleau-Ponty (1971, 231) afirma que “os sentidos são distintos uns dos 

outros (....) tanto que cada um deles traz consigo uma estrutura de ser que não é 

nunca exatamente transponível”. Mostra-nos o autor que “a experiência sensorial 

só dispõe de uma margem estreita: ou o som e a cor, por sua colocação própria 

designam um objeto, o cinzeiro, o violino e este objeto falam imediatamente a 

todos os sentidos: ou, na outra extremidade da experiência, o som, o som e a cor 

são recebidos em meu corpo e torna-se difícil limitar a minha experiência a um 

único registro sensorial: ela transborda espontaneamente em direção a todas as 

outras”.  

 
     Afirma o autor ainda que  
 

 Se um fenômeno – seja, por exemplo, um reflexo ou uma brisa 
leve de vento – só existe para um dos meus sentidos, é um 
fantasma e só se aproximará da existência real se, por sorte, tornar-
se capaz de falar a meus outros sentidos, como por exemplo, o 
vento quando é violento e se faz visível na desordem da paisagem. 
Cézanne dizia que um quadro contém em si mesmo até o odor da 
paisagem. (Gasquet apud Merleau-Ponty, 324). Queria dizer que o 
arranjo da cor na coisa (e na obra de arte, se ela se apodera 
totalmente da coisa) significa por si mesmo todas as respostas que 
daria à interrogação dos outros sentidos, que uma coisa não teria 
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essa cor se não tivesse essa forma, essas propriedades táteis, essa 
sonoridade, esse odor e porque a coisa é a plenitude absoluta que 
projeta diante de si mesma minha existência indivisa. 
(MERLEAU-PONTY, 1971, 324). 
As “propriedades” sensoriais de uma coisa constituem juntas uma 
mesma coisa, assim como o meu olhar, meu tato e todos os meus 
outros sentidos são, juntos, as forças de um mesmo corpo 
integradas numa ação única. (Idem, 323).  

 
     Diz Merleau-Ponty (1971, 240) que “quando digo que vejo um som (Sachs 

diria: “vejo vozes”) quero dizer que com a vibração do som faz-se eco em todo o 

meu ser sensorial e particularmente neste setor de mim mesmo que é capaz das 

cores”. Isto porque “os sentidos se traduzem um ao outro sem terem necessidade 

de um intérprete”. É na corporalidade que Merleau-Ponty encontra o fundamento 

desta transposição existente entre os sentidos quando diz que “o corpo é 

justamente um sistema completamente feito de equivalências” e ainda segundo 

Herder “o homem é um sensório comum perpétuo que é tocado ora de um lado 

ora de outro”. (241) 

     É deste modo que o corpo não como uma justaposição de partes ou de órgãos, 

“mas um sistema sinérgico cujas funções são retomadas e ligadas no movimento 

geral do ser no mundo, como figura fixa da existência”. (240). 

     A unidade dos sentidos é magistralmente descrita por Merleau-Ponty quando 
afirma que  
 

Os sentidos se comunicam entre si abrindo-se à estrutura da coisa. 
Vê-se a rigidez e a fragilidade do vidro e, quando ele se quebra 
com um som cristalino, este som é levado pelo vidro visível. Vê-se 
a elasticidade do aço, a ductilidade do aço ruborescente, a dureza 
da lâmina num rabote, a flacidez das aparas. A forma dos objetos 
não é seu contorno geométrico: ela tem uma certa relação com sua 
natureza própria e fala a todos os nossos sentidos ao mesmo tempo 
que à vista. A forma de uma prega num tecido de linho ou de 
algodão faz-nos ver a maleabilidade ou a secura da fibra, a frieza 
ou a tepidez do tecido. Finalmente, o movimento dos objetos 
visíveis não é o simples deslocamento das manchas de cor que lhe 
correspondem no campo visual. No movimento do galho que um 
pássaro acaba de abandonar lê-se sua flexibilidade ou sua 
elasticidade e é assim que um galho de macieira e um galho de 
bétula se distinguem imediatamente. Vê-se o peso de um bloco de 
ferro fundido que mergulha na areia, a fluidez da água, a 
viscosidade do xarope. Da mesma maneira, escuto a dureza e a 
diferença dos paralelepípedos no barulho de um carro e fala-se com 
razão de um barulho “delicado”, “terno” ou “seco”. Se se pode 
duvidar que a audição nos ofereça verdadeiras “coisas”, é certo 
pelo menos que ela nos oferece alem dos sons no espaço alguma 
coisa a mais do que “barulho” e por isso ela comunica com os 
outros sentidos. Finalmente, se curvo, com os olhos fechados, uma 
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barra de aço e um galho de tília percebo entre minhas duas mãos a 
textura mais secreta do metal e da madeira. Se, pois, tomados como 
qualidades incomparáveis, os “dados de diferentes sentidos” 
relevam muitos mundos separados cada um em sua essência 
particular, sendo uma maneira de modular a coisa, se comunica 
com os outros por seu centro significativo. (MERLEAU-PONTY, 
1971, 235) 

 
     Um músico cego inquirido a respeito da expressão “ver a música” que 

costumeiramente usa diz que esta vivência é possível para ele “tanto pela letra 

como pela melodia”. Para ele,  

 

Quando a música tem letra e a letra se casa com a melodia, 
normalmente as boas músicas, com boas letras, elas tem a ver uma 
com a outra, elas te remetem a uma situação de ver a música e que 
você sente a história, quando a música é instrumental que ela só é 
tocada que não é uma música que tenha letra, vamos falar dessa do 
concerto para clarinetas do Mozart. Essa dá para explicar isso não, 
mas eu enxergo, a música tem cor, ela tem....vem um bando de 
coisas assim, o gravador não grava isso, mas é um negócio assim 
(levanta as mãos ao alto e balança as mãos), linhas, cores, formas e 
cada hora são formas diferentes, mas a cor normalmente é a 
mesma. (PERALTA, COSTA E BORDONI, 2007, 73).  

 

     Certamente, Schafer quando cita Empédocles traduz com vigor o envolvimento 

dos sentidos uns nos outros quando diz: “Vem agora, com todos os teus poderes, 

discernir a maneira como cada coisa se manifesta, confiando não mais na visão do 

que na audição e não mais no ouvido que ecoa do que na língua que saboreia; sem 

rejeitar nenhuma das partes do corpo que poderia ser um meio de conhecimento, 

mas atentando em cada manifestação particular”. (EMPÉDOCLES apud Schafer, 

1997, 30).  

 
O som como propriedade do objeto 

     Os objetos que encontramos no mundo são sonoros. O teclado do computador 

tem o seu som característico. O atrito da ponta do lápis no papel difere do atrito da 

ponta da caneta. A sonoridade de um copo de vidro é diferente daquela que 

percebemos em um copo de cristal. O tic-tac do relógio repetitivo ao infinito, o 

som do cuco dos relógios antigos, os sons dos sinos das igrejas e os sons das 

sirenes das ambulâncias nos solicitam e nos interpelam de modos diferentes. 

Schafer (2001) faz relatos detalhados a respeito de sons do mundo. Descrevendo a 

paisagem sonora fala o autor a respeito das vozes do mar, dos peixes, da água, dos 
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rios e oceanos. Descreve as cachoeiras, sons da chuva e do vendo. Mostra-nos os 

sons da natureza e diz que o som mais forte jamais ouvido foi o da explosão de 

Krakatoa na Indonésia em 1883. Segundo o autor os sons foram ouvidos há quatro 

mil e quinhentos quilômetros da erupção vulcânica. Alem de sons que Schafer 

chama de “apocalíptico” o autor volta para o canto dos pássaros que merece de 

sua parte uma detalhada classificação. Há, segundo ele, cantos de prazer, de 

angústia, de alerta, de vôo e assim por diante. Pessoalmente eu sempre senti o 

canto do anu e da gaivota como pungentes, tristes e melancólicos. Schafer fala dos 

sons dos animais e dos sons da paisagem rural e urbana. Enfim o livro “A 

afinação do mundo” de sua autoria é uma verdadeira enciclopédia do som. Não há 

uma modalidade sonora sequer que tenha escapado aos seus relatos. Os sons estão 

aí no mundo e somos nós que nos abrimos à sua percepção.  

     Do mesmo modo, afirma Merleau-Ponty (1971, 318) que “é impossível 

descrever completamente a cor do tapete sem dizer que é um tapete, um tapete de 

lã e sem implicar nesta cor um certo valor tátil, um certo peso, uma certa 

resistência ao som”, assim também não podemos perceber o som sem nos 

referirmos ao objeto a que ele diz respeito. O som é sempre som de um objeto, de 

um acontecimento ou de uma pessoa e não algo que tenha existência autônoma. 

Não percebemos sons puros ou isoladamente e mesmo o teste audiométrico 

realizado em fonoaudiologia com o uso de tons tidos como puros na verdade isso 

não ocorre. A estimulação se dá dentro de um contexto padronizado onde um 

estímulo sonoro é apresentado e onde se pede ao sujeito que indique se o ouviu ou 

não e, portanto, o estímulo sonoro é percebido dentro de uma situação. A idéia de 

tom puro ou som isolado não passa de uma abstração não sendo verificada no 

nosso cotidiano. No nosso dia a dia sempre ouvimos sons de objetos, da natureza, 

de pessoas, de animais ou de nós mesmos. Mais do que isto, sempre ouvimos sons 

contextualizados que é o que possibilita a sua identificação. Podemos dizer que 

um ponto sonoro percebido em um contexto é a unidade básica da percepção do 

som e é neste sentido que este ponto se torna significativo para nós. Um ponto 

qualquer assim considerado, por mais simples que seja sempre é algo, um objeto, 

um ente que se apresenta diante de nós.  

     Mergulhados no mundo, sempre estamos envolvidos com coisas ao nosso 

redor, um lápis, um par de sapatos, um carro, enfim, coisas em profusão que 

constituem um mosaico dinâmico e infinito que chamamos de mundo. Cada 
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objeto que se apresenta tem uma sonoridade própria. Ao olharmos um violino em 

uma vitrine já sentimos o seu som característico que, por sua vez, difere do som 

do cello. Quando um adolescente pede ao seu pai que lhe compre uma guitarra ele 

já prevê que vai haver intenso ruído em sua casa. As nossas roupas também têm 

os seus ruídos característicos. O algodão, a seda, o cetim,  

     Merleau-Ponty falando das cores mostra que sempre ela se refere a uma 

significação que é a captação daquilo ao qual pertence em primeiro lugar. Diz ele 

que  

 
uma cor nunca é simplesmente cor, mas cor de um certo objeto e o 
azul de um tapete não seria o mesmo azul se não fosse um azul 
lanoso. As cores do campo visual....formam um sistema ordenado 
em torno de uma tonalidade dominante que é a iluminação tomada 
por nível. Entrevemos agora um sentido mais profundo da 
organização de campo: não são somente as cores, mas ainda os 
caracteres geométricos, todos os dados sensoriais e a significação 
dos objetos que formam um sistema: nossa percepção inteira é 
animada de uma lógica que designa a cada objeto todas as suas 
determinações em função da dos outros e que “barra” como irreal 
todo dado aberrante, ela está inteiramente unida pela certeza do 
mundo. (MERLEAU-PONTY, 1971, 318) 
 

     Do mesmo modo ocorre com os sons. Estes se fundem com os objetos de modo 

que ao fazermos referências a eles já o consideramos tanto na sua coloração, na 

sua rugosidade e aspereza como na sua sonoridade própria e característica.  

 
     Merleau-Ponty ao falar a respeito da percepção de cores nos mostra que  
 

a percepção vai direto à coisa sem passar por cores da mesma 
forma que pode apreender a expressão de um olhar sem sentir a cor 
dos olhos. Só podemos compreender a percepção levando em 
consideração uma cor-função, que pode permanecer a mesma 
quando a aparência qualitativa é alterada. (SCHELER apud 
Merleau-Ponty, 1971, 310) 

 
     Um cego não diria que no mundo há um excesso de sons para ele poder se 

guiar ou com ele entrar em contato, mas o mundo sonoro e não visual já lhe é 

dado como tal tanto quanto para o surdo o mundo não é percebido como estando 

nele faltando sons. A passagem da identidade de ouvinte para uma identidade 

surda ocorre sem que a tematização ocorra. O mundo se transforma e o passado é 

incorporado no presente sem passar pela reflexão do mundo.  

 
Percepção sonora: aspectos sensoriais, páticos e significados  
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     A fenomenologia está longe de negar todo conhecimento produzido pelas 

ciências em geral. A biologia, a física e a química muito esclareceram a respeito 

dos aspectos envolvidos no campo da percepção em termos de ondas luminosas, 

energia bem como os aspectos anatômicos e fisiológicos do ouvido e do sistema 

nervoso central que se constituem nas estruturas que garantem que o ato de ouvir 

ocorra. Sem dúvida nenhuma que percebemos o som com todas as características 

que a ciência física nos mostra. Vivenciamos a intensidade, a altura, a sua duração 

e o seu timbre que podemos considerar como sendo a alma do som. Alem destas 

conhecidas propriedades podemos também falar da modulação do som que é a 

configuração total que a sonoridade assume diante da nossa percepção, tema que 

será tratado mais adiante. Porem, estas propriedades do som tal como nos mostra 

a acústica e a psicoacústica não se esgotam em si mesmas e, se consideradas nos 

seus aspectos meramente físicos se constituiriam em abstrações não podendo ser 

encontradas no nosso cotidiano dentro do nosso encontro diário com as coisas 

sonoras. O ato de ouvir não pode ser dissecado e nem reduzido aos seus aspectos 

meramente físicos e biológicos sob pena de se destruir o próprio significado deste 

ato. Deste modo, do ponto de vista fenomenológico existencial, a compreensão do 

ouvir enquanto uma modalidade do estar no mundo deve ser mantida tal como se 

mostra para a vivência daquele que ouve.  

     Assim, os sons, ou mais precisamente, os objetos sonoros, não podem ser 

destituídas daquilo que lhes é próprio que é o seu significado. Todo som, como 

todos os objetos, coisas e utensílios que encontramos têm significados que se 

origina do nosso encontro com ele dentro de um contexto. A profusão de sons que 

encontramos no cotidiano e magistralmente descritos por Schafer são acima de 

tudo coisas significativas e é diante de seus significados que nos comportamos. O 

trovão, o zumbido da abelha, o som de lápis caindo no chão, o ruído de um avião 

que passa sobre nossas cabeças só entram nas nossas vidas com significados que 

podem ser encontrados dentro de seus respectivos contextos. Nos significados 

percebidos estamos nós mesmos por inteiro. Ouço o trovão e percebo que gosto de 

dormir com chuva. O tic-tac do relógio mostra que estou em dia com a jornada de 

trabalho a que me propus. O zumbido do mosquito evidencia o meu medo de 

contrair doenças. O silêncio da madrugada mostra o prazer da minha solidão. Na 

atribuição de significados ao som eu me constituo e defino a minha identidade.  
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     “Cada paisagem sonora tem o seu som peculiar”, afirma Schafer (2001,48). 

Diz o autor que alguns sons são tão originais que acabam por se constituir em 

verdadeiros marcos sonoros. Cada pessoa deve ter uma paisagem sonora marcante 

em sua vida ou um som que jamais dele se esqueceu seja ele agradável, 

desagradável, prazeroso, repugnante, saudoso, mas que tenha sido vivenciado com 

uma forte emocionalidade. Schafer diz que o mais impressionante marco sonoro 

que escutou foi o de grandes campos de enxofre na Nova Zelândia. Esses campos 

ferventes são acompanhados de estranhos ribombos e gorgolejos subterrâneos. 

Diz Schafer que “o lugar é uma chaga pustulenta na pele da terra, com infernais 

efeitos sonoros em ebulição espalhando-se com os ventos”. (48). Outra 

impressionante paisagem sonora citada por Schafer diz respeito a uma erupção 

vulcânica:  

 
Na própria cratera há sons trovejantes e explosivos e mesmo perto 
dela se pode sentir o chão tremer. As fatídicas paredes de lavas (de 
dois a três metros de altura) avançam a pouco e pouco matando 
tudo o que encontram em seu caminho. São quase silenciosas, mas 
não totalmente, pois, escutando com cuidado, podem-se ouvir 
delicados e instáveis estalos na crosta – pequenos ruídos secos 
como gelo partido, que se espalham por muitas milhas. Quando 
encontra terra molhada a lava sibila de um modo sufocante. Afora 
isso, tudo é silencioso. (SIGURBJÖRNSSON apud Schafer, 48).  

 
     Talvez uma imagem a que venhamos a ficar acostumados a ver em um futuro 

muito breve é o das geleiras desabando. Num mundo globalizado tudo nos afeta e 

tais fenômenos não são mais ocorrências que possam ser circunscritas às 

paisagens geladas, mas envolvem a todos. Com o aquecimento global, certamente 

não somente se tornarão imagens rotineiras como nós mesmos teremos que rever 

as nossos costumes, posturas, e identidades frente à nova era que se aproxima. Os 

terríveis estrondos de uma geleira sendo derretida podem significar o prenúncio 

de uma grande ameaça para a vida de cada um.  

 
A uma distância de três ou quatro milhas das geleiras, ouve-se o 
quebrar de maciços blocos de gelo. Eles soam como trovões 
distantes e repetem-se a cada cinco ou seis minutos. Quando se 
chega mais perto, pode-se distinguir entre o barulho inicial, 
semelhante a uma imensa vidraça que se quebra, seguido pelo 
tremor do gelo que cai, e então ecoa nas montanhas distantes.  
Rios de água congelada formam túneis embaixo do gelo. O gelo 
que cai dentro desses túneis, a água corrente e os movimentos da 
lama e das rochas criam um barulho que é muitas vezes 
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amplificado pela estrutura oca e atinge o observador da superfície, 
com grande força. (SIMMONS apud Schafer, 49). 

 
     As descrições apresentadas por Schafer nos remetem a outro aspecto do 

fenômeno vivido como sendo sempre dotado e uma conotação afetiva. Nunca é 

neutra e indiferente a nossa percepção do mundo até porque neutralidade e 

indiferença já se constituem como certa coloração afetiva e emocional. A coisa 

percebida assim como o som sempre se mostra para nós como o lugar de 

expressão das nossas alegrias e tristezas, esperança e frustração. Ao percebermos 

nos expressamos naquilo que é percebido e nos expomos por inteiro. “Toda 

paisagem é um estado de alma....toda alma tem o seu clima, é um clima; tem por 

assim dizer, sua meteorologia na meteorologia geral da alma”, diz Amiel. 

(AMIEL apud Van Den Berg: 1965, 111), 

     Este é outro aspecto que está presente em todo percepção em geral que é o seu 

momento pático (Straus). O senso comum resumiria envolvimento afetivo ao 

gostar ou não gostar de algo. Sentir-se ou não atraído por alguma coisa, perceber 

uma pessoa com simpatia ou rejeição. Cotidianamente dizemos que gostamos de 

uma determinada música ou não gostamos de barulho de caminhão ou ainda que o 

som do trânsito nos irrita. Sons de pássaros nos encantam enquanto músicas 

antigas nos deprimem e nos deixam nostálgicos.  

     Os aspectos páticos da percepção definem o que Straus (1971,27) chama de 

“um traço característico da experiência primordial” e, segundo o autor por isso “é 

tão difícil de compreender em termos conceituais, pois correspondem à 

comunicação pré-conceitual que mantemos com as aparências, imediatamente 

presentes e sensoriamente vividas”. O autor nos mostra que no surgimento do 

objeto o “momento pático desenvolve o como de seu ser enquanto dado”. (28). 

Assim, como um traço do fenômeno perceptivo não pode ele ser conceituado de 

modo abstrato, mas descrito de maneira fiel tanto quanto possível. O aspecto 

pático diz respeito à vivência de algo e para entendermos o como da sua 

ocorrência temos que prestar atenção à vivência em si.  

     “O momento pático”, diz Straus, (29) “não só corresponde a casos individuais 

ou a etapas particulares da percepção; corresponde à percepção em geral e a cada 

caso em particular”. Neste sentido, podemos entender que o aspecto pático é 

presente na percepção humana enquanto tal ao mesmo tempo em que, se apresenta 

de maneiras específicas nas existências individuais definindo assim, o modo de 
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ser de cada um ou as identidades particulares. O aspecto pático deste modo 

aparece como o fundamento do sentimento de pertença a respeito do qual nos 

falam as ciências sociais. 

     Estes aspectos da percepção de um modo geral e do som em particular, na 

verdade se imiscuem formando uma totalidade indecomponível. O modo como 

esta totalidade será constituída define o modo de ser do percebedor ou de sua 

identidade  

 
Propriedades do som: altura, timbre, duração e intensidade. A modulação do 

som  

     Merleau-Ponty afirma que 

 
aquele que sente e o sensível não estão um em face ao outro como 
dois termos exteriores e a sensação não é uma invasão do sensível 
naquele que sente. É o meu olhar que subentende a cor, é o 
movimento a minha mão que subentende a forma do objeto ou 
mais certamente meu olhar se acasala com a cor, minha mão com o 
duro e o mole e, nesta troca entre o sujeito da sensação e o 
sensível, não se pode dizer que um age e que o outro sofre, que um 
dá sentido ao outro. Sem a exploração de meu olhar ou de minha 
mão e antes que meu corpo se sincronize com ele, o sensível só é 
uma solicitação vaga. (MERLEAU-PONTY, 1971, 220) 

 
     O sensível e o homem que percebe constituem uma unidade de modo que no 

ato da percepção tanto o sensível modula o modo do indivíduo se comportar no 

universo percebido como também é modulado por aquele que se comporta. Um 

cego não pode ter o seu mundo modulado pela imagem de modo que os seus 

comportamentos indicam essa ausência. O cego não “borboleteia” pelo mundo 

como aquele que enxerga, mas se move nele como uma lagarta se move numa 

folha, ou seja, adere a ela e não tem em relação a ela nenhum desprendimento. O 

cego pode ter os seus movimentos modulados pelo espaço sonoro onde ritmo, 

freqüência, duração, intensidade que são propriedades reconhecidas do som, 

podem ser tomadas como configurações do mundo onde ele se move. O cego, 

porem, não pode assumir movimentos de dança porque estes só podem ser 

modulados com fundamento no visível. Aprende-se a dançar imitando-se os 

movimentos do outro que dança diante de nós e, neste sentido, os comportamentos 

graciosos de uma dançarina não tem como lugar de sua constituição apenas o 

mundo sonoro, mas também o visível que é por ela assumido corporalmente.  
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     Ao serem apresentadas a uma pessoa duas figuras diferentes, sendo uma 

angulosa, com linhas retas e outra curvelínea, pede se a um indivíduo que 

responda qual das figuras recebe o nome de “maluma” e qual pode ser 

denominada de “takete”. Invariavelmente a denominação de “maluma” é 

destinada pelo sujeito à figura curvelínea e à angulosa é entendida como sendo a 

“takete”. (Krech e Crutchfield, 1968, 32). O sujeito ouve as duas palavras e 

percebe nelas as suas modulações específicas de modo que ao ouví-las ele 

encontra no mundo o lugar próprio para a sua expressão. Quando olhamos as duas 

figuras já temos uma denominação a destinar a cada uma delas e as palavras que 

usaremos têm, uma modulação própria que encontram nas figuras apresentadas o 

seu lugar próprio de expressão. A gestalt da sonoridade das palavras e de cada um 

dos desenhos se constituem em uma só totalidade e é por isso que as respostas são 

encontradas facilmente.  

     A modulação do nosso comportamento e de nossas ações no âmbito da 

percepção do mundo foi magistralmente descrita por Merleau-Ponty (1971, 219). 

Diz ele que “...o sensível tem não somente outra significação motora e vital, mas 

também não é outra coisa senão uma certa maneira de estar no mundo que se 

propõe a nós de um ponto do espaço, que nosso corpo retorna se ele for capaz e a 

sensação é ao pé da letra uma comunhão”.. Sob esta ótica o sensível é visto como 

algo que nos solicita e nos interpela e, na verdade conduz os nossos 

comportamentos e nos dirige se estamos abertos para percebê-los. Perceber os 

sons mostra-se realmente como uma forma de estar no mundo na medida em que a 

sonoridade da música, por exemplo, configura o espaço da dança. (Straus, 1971, 

40).  

     O sensorial nos interpela e nos deixamos levar por ele e isto é válido para todos 

os sentidos de um modo geral. 

 
O liso não é uma soma de pressões semelhantes, mas a maneira 
pela qual uma superfície utiliza o tempo de nossa exploração tátil 
ou modula o movimento da nossa mão. O estilo dessas modulações 
define tantos modos de aparição do fenômeno tátil, que não são 
reduzíveis um ao outro e não podem ser deduzidos de uma 
sensação tátil elementar. (MERLEAU-PONTY, 1971, 321)  
“Numa madeira esculpida que tocamos, distinguimos 
imediatamente a fibra da madeira, que é a sua estrutura natural e a 
estrutura artificial que lhe foi dada pelo escultor, assim como o 
ouvido distingue um som no meio de um ruído”. (Idem, 321).  
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     A percepção da modulação do espaço sonoro, do mesmo modo como ocorre 

com o espaço tátil e dos demais espaços sensoriais, está presente como um motivo 

ou o fundamento das modalidades de condutas que apresentamos e da própria 

constituição da identidade como tal. Se nos comportamos de acordo com o modo 

como percebemos, o âmbito do percebido se apresenta como modulações diversas 

de acordo com contextos determinados. A nitidez se define pela clareza com que 

as nuances, limites e contrastes se mostram.  

     O mundo não pode ser modulado pela sonoridade para o surdo e nem pelo 

visível para o cego. Isto permite que se compreenda a natureza de seus 

comportamentos. Se o cego não pode dançar e não tem os movimentos fluentes 

como aqueles das pessoas que vêem é porque não podendo ver os movimentos e 

comportamentos dos demais, não pode modular os seus por imitação. O seu 

mundo somente é modulado pelos demais sentidos. Falta a fluência e a liberdade 

de movimentos típicos de quem tem a sua existência inserida no mundo visível. 

Do mesmo modo o surdo não pode perceber as modulações do mundo sonoro e 

nem os delineamentos que ocorrem em uma conversa na qual ele se encontra 

envolvido justificando assim as expressões de alheamento e de ausência de 

afinação em relação aos diálogos que se estabelecem. É comum uma expressão do 

surdo dizendo que “ele ouve, mas não entende”. Isto significa que a sonoridade da 

fala, sobretudo, perdeu para ele a modulação tornando-se um mero ruído sem a 

forma definida de uma palavra expressa. Neste sentido é que lhe é indiferente 

ouvir alguém dizendo uma frase como “nesta noite irei à casa de um amigo” como 

outra qualquer que ele julgue similar. Falta-lhe, mesmo “ouvindo” a percepção da 

modulação das nuances da sonoridade da palavra.  

     Os surdos não podem ser tocados pelas palavras. Elas não repercutem nele 

como ocorre com os ouvintes como no exemplo citado por Merleau-Ponty que 

diz: 

 
Se se apresenta uma palavra a um sujeito durante um tempo muito 
curto para que ele possa decifrá-la, a palavra “quente”, por 
exemplo, induz uma espécie de experiência do calor que forma em 
torno dele como um halo significativo. A palavra “duro” suscita 
uma espécie de rigidez das costas e do pescoço e é 
secundariamente que ela se projeta no campo visual e auditivo e 
que toma figura de símbolo ou de vocábulo. Antes de ser o índice 
de um conceito ele é primeiramente um acontecimento que 
apreende meu corpo e suas tomadas em meu corpo circunscrevem 
a zona de significação à qual ele se dirige. Um sujeito declara que 
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com a apresentação da palavra “úmido” ele sente, alem de um 
sentido de umidade e de frio, toda uma reforma do esquema 
corporal, como se o interior do corpo viesse à periferia e como se a 
realidade do corpo reunida até aí nos braços e nas pernas 
procurasse se centrar novamente. MERLEAU-PONTY, 1971, 241) 

 
     A dissimulação de uma deficiência no encontro com o outro leva o surdo a 
uma vivência de um conflito similar ao referido por Merleau-Ponty:  
 

Se um sujeito tenta sentir uma cor determinada, por exemplo, o 
azul, procurando dar ao corpo uma atitude que convém ao 
vermelho, resulta disso uma luta interior, uma espécie de espasmo 
que termina assim que ele adota a atitude corporal que corresponde 
ao azul. (WERNER apud Merleau-Ponty, 220).  

 
Som, barulho, caos sonoro e ruído como diferentes manifestações do mundo 

sonoro 

     Schafer (1997, 256) afirma que “o aumento de sons no mundo moderno 

originou uma mudança no significado da palavra ruído (noise)” e tem uma grande 

variedade de nuanças de significados, entre as quais as mais importantes segundo 

o autor são: ruído como “som indesejado”; como “som não-musical (Helmholtz); 

qualquer som forte e também como distúrbio em qualquer sistema de sinalização. 

Diz o autor que o assunto é complexo e faz referências a ocasiões em que foi 

empregado em um sentido rico e algumas vezes foram utilizadas para designar um 

som agradável e melodioso”. Para Schafer das quatro definições a que lhe parece 

mais apropriada é a de “som não-desejado” o que torna ruído um termo 

“subjetivo” em sua opinião.  

     A análise de Straus a respeito da sonoridade (1971, 25) nos mostra que estar 

em um meio familiar onde a organização espacial já é conhecida significa ter a 

configuração desta situação já dada diante de nossa percepção. No âmbito de um 

contexto como este o surgimento de um ruído imediatamente se destaca 

propiciando a atração da atenção e também como um aspecto novo e faz com que 

ele apareça como o motivo da reorganização sonora.  

     Em um contexto sonoro caótico o ruído se mescla a ele evidenciando o 

fenômeno da camuflagem, ou seja, “em um conjunto confuso” o ruído se torna 

mais um aspecto dessa totalidade homogênea apesar de caótica, não possibilitando 

assim, a localização de sua fonte embora se torne possível a percepção de que ele 

faz parte do contexto.  
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     Tanto Straus como Schafer descobrem no ruído um traço comum. Ruído é um 

som indesejável que surge com essa conotação pelo fato de que ao surgir, entra 

em desarmonia com a prontidão, a pré-disposição com a qual vivenciamos um 

determinado contexto. Deste modo não podemos a priori definir um som como 

ruído sem consideramos o contexto de sua manifestação.  

     Quando Schafer diz que dentre as definições mais importantes a respeito de 

ruído a que o mostra como “som indesejado” é a mais satisfatória ele se aproxima 

da essência do ruído, sobretudo quando diz que “ruído é qualquer som que 

interfere” e também o “destruidor do que queremos ouvir”. Assim como também 

as expressões “poluição sonora”, “caos sonoro” e até mesmo “barulho” se 

mostram atualmente como aspectos da paisagem sonora, mas não como algo que 

se aprecie ou se busque, mas como aquilo que é “indesejado”, como bem expressa 

Schafer.  

     É nesse sentido que tanto em Straus como em Schafer o ruído indica sempre 

algo que é excêntrico a um conjunto harmonioso e fundamentalmente, continua a 

ser percebido como excêntrico em relação a esse conjunto. Ele não é assimilado e 

nem possibilita a sua reestruturação. Porque entram em choque com as 

expectativas com a prontidão ou com a disposição da percepção no momento de 

sua intervenção. 

     A questão fundamental que nos parece estar no cerne do ruído não diz respeito 

ao fato de ser ele apenas indesejável, mas o de continuar a ser indesejado após a 

sua manifestação. Na verdade, se o ruído se apresenta como desorganizador em 

um contexto, mas pode ressignificá-lo dando a ele nova conotação, deixa de ser 

percebido como ruído. Um som inicialmente irritante, incômodo e indesejável 

pode passar em um novo contexto a ser bem vindo adquirindo aspectos altamente 

positivos em virtude da natureza da intervenção no contexto e da reestruturação 

do contexto sonoro.  

     “Hoje o mundo sofre com uma superprodução de sons”, afirma Schafer (1977, 

107). Mostra-nos o autor que “há tanta informação acústica que pouco dela pode 

emergir com clareza. Na atual paisagem sonora lo-fi, a razão sinal/ruído é de um 

por um, e já não é possível saber o que deve ser ouvido”. (107). 

     Para Schafer (1977, 71) “a paisagem sonora hi-fi é aquela em que os sons 

separados podem ser claramente ouvidos em razão do baixo nível de ruído 

ambiental. Em geral, o campo é mais hi-fi que a cidade, a noite é mais que o dia, 
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os tempos antigos mais que os modernos. Na paisagem sonora hi-fi, os sons se 

sobrepõem com menos frequência; há perspectiva – figura e fundo”. Afirma 

Schafer que “o ambiente silencioso da paisagem sonora hi-fi permite ao ouvinte 

escutar mais longe, à distância, a exemplo dos exercícios de visão a longa 

distância no campo. A cidade abrevia essa habilidade para a audição (e visão) a 

distância, marcando uma das mais importantes mudanças na história da 

percepção”. (71). 

     Em oposição a uma paisagem sonora tão sadia e convidativa surge outra com 

aspectos bem diversos que Schafer denomina ho-fi. Diz o autor: 

 

Em uma paisagem sonora Lo-fi, os sinais acústicos individuais são 
obscurecidos em uma população de sons superdensa. O som 
translúcido – passos na neve, um sino de igreja cruzando o vale ou 
a fuga precipitada de um animal no cerrado – é mascarado pela 
ampla faixa de ruído. Perde-se a perspectiva. Na esquina de uma 
rua, no centro de uma cidade moderna não há distância, há sempre 
presença. Há fala cruzada em todos os canais e, para que os sons 
mais comuns possam ser ouvidos eles têm que ser imensamente 
amplificados. (SCHAFER, 1977, 71).  

 
 

Discriminação perceptiva 

     A discriminação perceptiva é a capacidade do indivíduo de detectar nuances 

sonoras, modulações refinadas e distinguir sons similares e timbres semelhantes 

entre si. Discriminar perceptiva é a condição que permite um estar no mundo 

diversificado e aberto à multiplicidade de aspectos que ele pode oferecer.  

     A clariaudiência a respeito da qual nos fala Schafer (1977, 363) significa 

literalmente no seu entender audição clara e se refere a “excepcional habilidade 

auditiva” que revela um indivíduo capaz de estar aberto para toda complexidade 

dos sons ambientais. Chega-se a clariaudiência, segundo o autor, pela “limpeza 

dos ouvidos” que é para ele “um programa sistemático para treinar os ouvidos a 

escutarem de maneira mais discriminada os sons em especial a do ambiente” 

(365). Naturalmente Schafer não considera em sua abordagem as limitações que 

um deficiente auditivo tem em relação às discriminações de sons de toda ordem 

para o qual um programa de treinamento tal como ele propõe visaria elevar o seu 

potencial auditivo a uma capacidade máxima tão somente.  

     A discriminação auditiva é o que esta imiscuída no ato de ouvir enquanto tal. 

Mergulhar no mundo sonoro implica em poder explorá-lo em todos os seus 
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delineamentos, nuances de detalhes. É ter à disposição tudo aquilo que ele tem a 

oferecer. A discriminação é a percepção dessa riqueza e diversidade que é 

colocada para nós no nosso envolvimento com o mundo sensível.  

     As deficiências auditivas de um modo geral implicam na perda da 

discriminação sonora e em muitos de seus aspectos. Se a sonoridade do mundo se 

constitui como o lugar do nosso envolvimento com o outro, a restrição da 

percepção da sonoridade do mundo significa do mesmo modo a restrição da 

comunicação com aquele cuja discriminação sonora ocorre com toda a clareza. 

Sendo o mundo o lugar do encontro ele se mostra com diferentes configurações 

para aquele que discrimina com clareza toda a sua riqueza como para aquele que 

se mostra de modo empobrecido e esvaziado.  

     As limitações e restrições no âmbito da discriminação sonora não significam 

necessariamente deficiências auditivas ou surdez no sentido patológico do termo, 

antes se configuram como pertencentes ao âmbito das “vicissitudes do ouvir” 

(Lacerda: 2003) de um modo geral sendo a surdez apenas uma delas.  

     Se o ouvir nos coloca em contato com o mundo é a sua discriminação que 

permite que percebamos seus aspectos sutis que são muitas vezes insondáveis e 

somente pessoas de aguçada percepção delas se dão conta.   

 

Sons próprios ou sons do indivíduo 

     Merleau-Ponty (1971, 140) “como o cristal, o metal e muitas outras 

substâncias, sou um ser sonoro, mas a minha vibração, esse é de dentro que a 

ouço”. Malraux, citado por Merleau-Ponty, afirma que sou incomparável “minha 

voz está ligada à massa da minha vida como nenhuma outra voz”.  

     Os nossos sons constituem a nossa identidade, temos um determinado tipo de 

voz, emitimos uma sonoridade típica ao andar e produzimos certos tipos de ruídos 

que dizem respeito a nós mesmos, como ao nos movermos e ao manusearmos os 

objetos do dia a dia. Os adolescentes são barulhentos e gostam de ouvir músicas 

em alto volume ao passo que pessoas de idade avançada preferem música suave 

como também gostam de ouvi-las em intensidade mais baixa. Quando estamos no 

interior de nossa casa podemos identificar qual vizinho acabou de chegar e 

estacionar o seu carro pelo seu ruído e pelo tipo de música que o seu rádio toca. 

Pela maneira com que um membro da família abre as portas da casa e manuseia os 

objetos no seu interior sabemos de quem se trata. A nossa preferência pela 
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contratação de empregadas domésticas pode recair sobre aquelas que são mais 

suaves no trato com a louça, com a pia da cozinha e com os utensílios da 

residência. Há pessoas mais suaves enquanto outras são mais ríspidas e agitadas e 

tais características ficam evidenciadas no trato com as coisas de um modo geral. 

Uma pessoa que manuseie os seus utensílios de maneira ríspida ou de modo suave 

não está apenas revelando o modo como trata das suas coisas. Está evidenciando 

um aspecto do seu próprio eu-corporal. É uma marca da sua identidade. No som 

que produz ao bater com violência uma panela na pia uma empregada doméstica 

está se mostrando por inteiro. O som resultante de suas manobras com os objetos 

é uma extensão de si mesma enquanto ser corporal no mundo que é. Neste 

sentido, a sonoridade não tem vida própria e nem autonomia em relação àquele 

que o produziu. É a pessoa mesma que se revela na sua sonoridade nas coisas ao 

seu redor. O celular que toca no teatro quando o momento exige silencio e 

respeito desperta os olhares indignados dos presentes não para o aparelho, mas 

para o seu dono que está ocupando espaço indevido no recinto e sendo invasivo 

com os demais. Trata-se literalmente de um “folgado”, de um indivíduo que quer 

ocupar mais espaço do que aquilo que lhe é socialmente devido. A indignação das 

pessoas se volta para um conjunto indecomponível constituído pelo dono do 

celular e seu aparelho naquele contexto que formam uma totalidade única.  

     Quando alguém escolhe ser baterista ou violinista, funileiro ou florista está se 

decidindo também pela sonoridade própria da profissão que escolheu. Há na 

escolha da profissão uma identificação da sonoridade de uma profissão com sendo 

algo de si mesmo. O baterista identifica nos sons dos bumbos, dos pratos e na 

marcação rítmica algo não constituinte do instrumento em si apenas, mas algo que 

lhe diz respeito, algo que ele toma como sendo dele. Vê na espacialidade e 

temporalidade como sendo uma extensão de si próprio por isso, ao optar por ser 

baterista está vestindo a camisa e percebendo a sonoridade da bateria como sendo 

o seu lugar no mundo. Assim também pode ser considerado o ato de gostar de 

uma música ou de um determinado estilo de música. Aquela sonoridade é nossa, 

diz respeito a nós desde o princípio e nos encaixamos nela como uma mão em 

uma luva e a assumimos por inteiro.  

     Assim, somos os nossos sons. Os nossos sons são extensões de nós mesmos e 

ocupamos espaço no mundo “sonoramente” e não apenas pelos limites da nossa 

pele. Esta concepção dos nossos sons como transcendentes a nossa corporalidade 
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está fundamentada na própria natureza da nossa existência. Dizer que o homem é 

um ser no mundo significa entendê-lo como lançado e envolvido com tudo aquilo 

que o cerca. O existir não é como a presença de uma pedra no espaço. Esta se 

restringe aos seus limites físicos e não vai alem deles. Sendo próprio da natureza 

do homem o envolver-se com o mundo e ir além dos seus limites corporais assim 

também a nossa sonoridade ocupa espaço e temos nela um aspecto da esfera 

pública da nossa identidade.  

 
A sonoridade e a relação com o outro 

     A nossa existência se dá no mundo e no pleno envolvimento com tudo aquilo 

de no seu âmbito se situa. Somente dentro desta realidade é que se dá, do mesmo 

modo, o nosso encontro com o outro. É neste contexto que definimos aquilo que 

somos, que formamos a nossa personalidade, a nossa identidade, o nosso existir 

sadio como também definimos as nossas possibilidades e as nossas restrições. 

Existir com o outro não se resume a uma mera proximidade física ou a um mero 

contato de epidermes. Significa em essência vivenciar o mundo em conjunto, 

envolver-se com os significados que se mostram em comum para todos aqueles 

que comungam o mesmo mundo. Nós nos aproximamos do outro quando somos 

capazes de compreender os significados que o mundo tem para ele e, 

consequentemente, estamos abertos para a tudo aquilo que se configura como 

sendo próprio de seu mundo. É neste sentido que podemos considerar como 

próximo alguém que nos compreende e que, mesmo estando a uma distância física 

muito grande, está participando das nossas significações e as divide conosco um 

mesmo contexto de mundo. Expressões lingüísticas como conviver, compartilhar, 

comungar, co-habitar entre tantas outras, falam desse viver com, desse existir em 

comum acordo ou em uma aproximação fundamental que justificam todas as 

formas de proximidade e de autêntico encontro humano.  

     Estar distante, afastado, solitário não é condição daquele que se encontra 

fisicamente longe do outro. Não é a distância física que define a condição de estar 

isolado, excluído. Está excluído aquele que não compartilha o mesmo mundo dos 

demais. A assincronia e a assintonia no âmbito das relações interpessoais são as 

essências daquele que está nesta condição.  

     A expressão afinação é apropriada neste contexto faz referência a uma 

condição em que, estando todos vinculados a uma determinada condição 
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existencial, aquele que não está afinado, não consegue estar com os outros. Ele 

não sintoniza, não entra no ritmo, permanece em dissonância em relação aos 

demais. Como em uma orquestra em que todos os instrumentos devem estar 

afinados para executarem uma peça musical, um violino desafinado logo será 

percebido como fora do contexto, fora de sintonia em relação ao conjunto dos 

instrumentos.  

     Em uma apresentação de uma orquestra os músicos não se guiam apenas pelas 

suas partituras. Se o fizessem mesmo que estivessem executando uma peça 

musical com perfeição técnica ainda seria insuficiente para que a orquestra fizesse 

uma boa apresentação. É necessário acima de tudo que os músicos se envolvam 

uns com os outros e não percebam a si mesmos como únicos e centrados em seu 

próprio desempenho. Para que a peça seja apresentada “por uma orquestra” 

enquanto um conjunto harmônico, é necessário que cada músico esteja 

sintonizado com o todo e subordine a sua execução pessoal ao conjunto ao qual 

pertencem. Deste modo a sonoridade dos demais é o espaço do encontro de todos 

os músicos de uma orquestra.  

     Assim, a sonoridade do mundo torna-se lugar do encontro na medida em que 

estamos abertos para os significados que os sons do mundo se mostram como 

aspectos inerentes à sua configuração. Ao presentear uma pessoa com um CD de 

seu artista preferido a sonoridade torna-se lugar da aproximação entre ambos. Não 

é o objeto em si que os aproxima, mas a natureza de seu som. O espaço da dança 

organizado e estruturado pela música possibilita um encontro de atos e 

sentimentos.  

     Estar aberto para a sonoridade do mundo é estar aberto para o mundo do outro. 

Quando falamos o fazemos a respeito de coisas que estão no mundo e é a ele que 

nos reportamos no diálogo e na interação. “Quando meu amigo fala....procuro 

entrar nas coisas que diz”, afirma Van Den Berg (2000, 73). A aproximação com 

o outro tem na percepção da sonoridade envolvida no encontro uma de suas 

condições fundamentais. A não percepção desta sonoridade significa afastamento.  

     Sachs, comentando um relato autobiográfico de um surdo relata a típica 

alienação por que passa uma criança surda em seu próprio lar constituído por 

ouvintes.  
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Você é deixado de fora nas conversas à mesa do jantar. Isso é 
chamado de isolamento mental. Enquanto todo mundo conversa e 
ri, você está tão longe quanto um árabe solitário no deserto que se 
estende por todo o horizonte (.....) você anseia por conexão. Sufoca 
por dentro, mas não consegue falar a ninguém sobre esse 
sentimento horrível. Não sabe como fazê-lo. Tem a impressão de 
que ninguém compreende ou se importa (....). Não lhe é concedida 
nem ao menos a ilusão de participação. (SACHS 1998, 130)  

 
     O autor afirma que “as únicas crianças surdas não sujeitas a essa cruel 

alienação até mesmo em sua própria família são as que têm pais surdos (e usuários 

de uma língua de sinais). Para ele estas crianças são de outra espécie. Neste 

contexto familiar existe integração e muita comunicação e a interação social se dá 

de modo muito intenso. “Crescem com um forte sentido de confiança e de 

identidade pessoal e cultural”.(131). Segundo Sachs, embora filhos ouvintes de 

pais surdos têm um desenvolvimento satisfatório e podem se sentir integrados 

tanto no mundo surdo como no mundo dos ouvintes os “pais ouvintes de crianças 

surdas enfrentam questões especialmente delicadas e angustiantes de laços 

familiares e identidade”. (131). Uma mãe relata o caso de seu filho que ficara 

surdo aos cinco meses devido a uma meningite. Pergunta a mãe: “isto significa 

que da noite para o dia ele subitamente se tornou um estranho para nós, que de 

algum modo ele não nos pertence mais e, sim ao mundo dos surdos? Que ele 

agora é parte da comunidade surda, que não temos direitos sobre ele? (131) 

     Como Sachs afirma grande parte dos pais de crianças surdas temem que seus 

filhos sejam arrebatados pela comunidade surda e passam a negar a elas o acesso 

ao contato com outros surdos e ao aprendizado da língua de sinais. O autor sugere 

que a criança seja exposta à comunidade surda que “não está a espera para roubar 

as crianças dos pais”, mas, pelo contrário, pode oferecer a ela um espaço 

apropriado para o desenvolvimento de sua identidade.  

     A comunicação de acordo com Sachs se torna prejudicada em maior 

intensidade quando a criança surda encontra um mundo predominantemente 

distinto daquele que diz respeito à sua identidade. Uma criança surda tem nos pais 

a possibilidade de encontrar aqueles que irão promover a sua integração com o 

mundo. Este é apresentado à criança primeiramente pelos pais que a concebem 

desde o início como ouvinte e se chocam e se sentem despreparados para lidar 

com alguém cuja identidade não era esperada. Neste sentido é que em virtude do 

empobrecimento do mundo da criança surda, a comunicação com pais ouvintes 
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que têm na sonoridade um dos aspectos da interação com o outro, estará 

substancialmente reduzida.  

     Sachs afirma que um bebê surdo ou com pouca percepção de sons, ao olhar 

para um objeto não recebe nenhum acompanhamento sonoro correspondente ao 

estado de espírito do ato de olhar e brincar com um objeto tal como acontece nas 

interações sociais da criança ouvinte. O bebê surdo terá que fazer muito mais do 

que a criança ouvinte para descobrir as relações entre a palavra e seu referente. 

Crianças surdas filhas de pais ouvintes obviamente terão dificuldades na 

comunicação com seus pais, pois os pais ouvintes estão constituídos de modo 

diferente no mundo sonoro e terão que desenvolver eles próprios muitas 

habilidades em interação visual mesmo, como diz Sachs, havendo um limite para 

a ocorrência dessa interação. “É preciso uma interação adicional, totalmente 

visual, para que a criança surda possa desenvolver sua própria identidade, especial 

e única – e isso só pode ser proporcionado por um outro ser visual, uma outra 

pessoa surda”, afirma Sachs (1998, 75). 

     A crise pela qual passam indivíduos que se vêem subitamente perdendo a 

audição ou a visão não se resume em uma sensação de perda dos sons ou da 

imagem. Trata-se acima de tudo de uma crise de identidade. Perder o acesso ao 

mundo sonoro é perder o contato com o outro e se a identidade se constitui 

também neste âmbito significa que aquele que se torna restrito na percepção dos 

sons tem a sua identidade de ouvinte se transformada de um modo que ele recusa 

para si mesmo. Perceber-se a si mesmo como incapaz de ouvir os sons é ver-se 

sendo excluído do mundo das relações interpessoais restando ao indivíduo que 

vivencia tal situação a resignação ao isolamento, à busca de soluções que restitua 

o seu acesso ao mundo sonoro ou até mesmo à busca por grupos ou comunidades 

de outros indivíduos que tem a mesma identidade que aquela que ele está agora 

assumindo.  

 
O silêncio ou potencialidade sonora ou o som virtual 

     Se por um lado cada objeto possui um som que lhe é característico, por outro 

lado podemos dizer que o silêncio se constitui na medida em que a sonoridade dos 

objetos se mostra apenas no seu sentido potencial. É certo que podemos dizer que 

silêncio é ausência de sons no espaço, mas também é correto afirmar que os sons 

se apresentam como potencialmente presentes.  
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     Schafer (1977, 354) afirma que “o homem gosta de produzir sons para lembrar 

que não está só”. Para ele “o homem teme a ausência de sons do mesmo modo 

que teme a ausência de vida”. Esta afirmação de Schafer o leva a mostrar que “na 

sociedade ocidental, o silêncio é uma coisa negativa, um vácuo”. Muito 

significativa a afirmação do autor de que para o homem ocidental “o silêncio 

equivale à interrupção da comunicação” e que “se alguém não tem nada a dizer o 

outro falará”. Schafer cita John Cage para quem “não existe silêncio. Sempre está 

acontecendo alguma coisa que produz som” (CAGE apud Schafer, 355). 

     A expressão que usamos comumente “quebrar o silêncio” é muito apropriada 

no sentido de expressar a idéia de que no próprio silêncio existe potencialmente o 

som. Assim, se no silêncio percebemos a ausência de som é também verdadeiro 

que nele percebemos a existência do som como uma de suas possibilidades. No 

silêncio o som existe como potência. O silêncio não é a negação do som ou o seu 

antagônico natural e muito menos a recusa ao som. A afirmação de John Cage de 

que “não existe silêncio” deve ser entendida não no seu sentido absoluto.  

     Este aspecto da constituição da sonoridade ou mais precisamente da relação 

dialética entre o som e o silêncio é o que leva Schafer a citar Kirpal Singh dizendo 

que “a essência do som é sentida tanto no movimento quanto no silêncio, passa do 

existente ao não existente. Quando não há som, diz-se que não há audição, mas 

isto não significa que a audição tenha perdido a sua prontidão. Na verdade, 

quando não há som, a audição fica mais alerta e quando há som a natureza da 

audição é menos desenvolvida” (358). Se o som preenche o espaço e aponta para 

todas as direções, assim também o silêncio como bem nos mostra Schafer em sua 

impressionante citação: 

 
O silêncio das nossas florestas ocidentais era tão profundo que 
nossos ouvidos só a custo podiam abarcá-lo. Quando alguém 
falava, sua voz retornava, do mesmo modo que o rosto de alguém 
que lhe é devolvido pelo espelho. Era como se a floresta fosse tão 
cheia de silêncio que não houvesse lugar para os sons. Os pássaros 
que viviam eram predadores – águias, falcões, corujas. Se a canção 
de um pássaro saísse de sua garganta, os outros o agarrariam. 
Multicores e silentes, os passarinhos foram os primeiros a seguir 
seus colonos rumo a Oeste. Gaivotas, sempre as houvera; elas 
começaram com o mar e sempre gritaram sobre ele; os vastos 
espaços do céu, famintos de ruídos, engoliam calmamente os seus 
gritos. A floresta era diferente – ela meditava morbidamente em 
silêncio e segredo. (CARR apud Schafer, 45). 
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     Deste modo o silêncio não significa um rompimento com o mundo sonoro, mas 

representa apenas uma de suas possibilidades, tal como nos esclarece Merleau-

Ponty quando afirma que 

 
.....os sons uma vez percebidos só são seguidos por outros sons ou 
pelo silêncio que não é um nada auditivo, mas a ausência de sons e 
que, pois, mantém a nossa comunicação com o ser sonoro. Se 
refletir e durante esse tempo deixar de escutar, no momento em que 
retome contato com os sons, eles aparecem para mim como já 
existentes, reencontro um fio que havia deixado cair e que não se 
rompeu. O campo é uma montagem que tenho para um certo tipo 
de experiência e que, uma vez estabelecida, não pode ser anulada. 
Nossa posse do mundo é do mesmo gênero, com a exceção de que 
se pode conceber um sujeito sem campo auditivo e não um sujeito 
sem mundo. (Stein apud Merleau-Ponty, 333). Da mesma forma 
que, com o sujeito que ouve, a ausência de sons não rompe a 
comunicação com o mundo sonoro, assim também com um sujeito 
surdo e cego de nascimento, a ausência do mundo visual e do 
mundo auditivo não rompe a comunicação com o mundo em geral, 
há sempre algo diante dele, do ser a decifrar, uma onitudo 
realitatis, e esta possibilidade está fundamentada para sempre pela 
primeira experiência sensorial, tão estreita ou imperfeita quanto 
possa ser. (MERLEAU-PONTY, 1971, 333).  

 
     Nos dizeres de um cego “o silêncio é um grande companheiro....é, o silêncio 

existe....ele existe porque na verdade é a falta do som, o silêncio, assim como o 

escuro é a falta da luz, assim como o ódio é a falta do amor. Se não existisse som 

não haveria o silêncio”. (PERALTA, COSTA E BORDONI, 2007, 78). 
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Análise do caso D.: ressonorização pela tecnologia 
 
 
“O que é ouvir, só o sabe o surdo”. 

     A frase citada por D. coloca em evidência que a sonoridade do mundo é 

melhor compreendida por aquele que já passou por todas as suas vicissitudes e 

agora a tem como algo que se mostra com clareza diante dele. Com efeito, para 

aquele que sempre teve audição íntegra e não vivenciou nenhuma das suas formas 

de restrições, o som “passa por alto em silêncio” (Sartre) e ele o toma como dado 

jamais o colocando como tema. Foi muito interessante notar que, nas entrevistas 

realizadas e em encontros informais em que a percepção dos sons era questionada, 

os entrevistados pareciam não ter clara consciência do modo como os sons 

estavam presentes em suas vidas cotidianas e somente depois de inquiridos a 

respeito pareciam se dar conta da sua presença.  

     É neste sentido que o depoimento de D. se torna fundamental porque tendo ele 

vivenciado a sonoridade em toda a sua inteireza não apenas conhece som como 

ninguém, mas, principalmente possui a compreensão clara do modo como foi a 

sua identidade se reestruturando ao longo da história de seu envolvimento com o 

som.  

 
A identidade se desestabiliza  

     A questão inicial colocada por D. diz respeito a surdez no ouvido esquerdo. 

“Sem maiores traumas passei o telefone para o ouvido direito mantendo essa 

atitude ao longo dos anos seguintes”, diz ele. Não significou este fato, porem, uma 

mera queda de audição ou a uma questão biológica ou ainda a algo que pudesse 

ser configurado em um relatório audiométrico. Sobretudo houve uma alteração de 

sua lateralidade principalmente no que diz respeito aos seus relacionamentos 

interpessoais. Conversar com pessoas que se situavam à sua esquerda já não eram 

a mesma coisa que antes. Sons surgidos deste lado se tornavam inacessíveis e ao 

conversar com pessoas que se situavam à esquerda ou passavam despercebidas ou 

o obrigavam a se mover por inteiro para ela a fim de com elas interagir.  

     Deste modo, dava-se início para D. uma segmentação espacial, ou seja, a 

totalidade da gestalt sonora sofria uma ruptura e uma diferenciação configurando 

para ele uma nova modalidade de se relacionar, não só com a sonoridade, mas 
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também com pessoas, fatos e objetos sonoros que se postavam à sua esquerda. No 

estar no mundo corporal agora evidenciava-se uma restrição e o obrigava a uma 

reestruturação. Em qualquer situação em que estivesse, se alguém se aproximasse 

dele para conversar e estivesse ao seu lado esquerdo ele tinha que se desdobrar 

para atender à sua solicitação o que implicava em uma mobilização corporal 

suplementar antes não necessária. O lado direito, com todos os aspectos sonoros 

nele envolvidos, se tornava dominante significando que a sua disponibilidade em 

relação a eles se tornava mais presente e evidente.  

     Assim, a identidade de D., ao sofrer ele uma surdez súbita, passava por uma 

inicial reestruturação com implicações no seu modo corporal e relacional de estar 

no mundo total.  

     Ao buscar recursos médicos a fim de resgatar as suas possibilidades restritas 

constatou que o resultado dessa busca, principalmente a audiometria realizada, o 

havia colocado diante da sua nova identidade. Para ele aquilo era “o máximo que 

eu iria conseguir recuperar em termos de audição era aquela proporcionada pelo 

procedimento”.  

     As suas perspectivas com relação ao futuro pessoal e profissional são 

subitamente truncadas por um novo episódio auditivo. O gesto de levar a mão de 

imediato ao ouvido direito é significativo e anunciava que a sua atenção agora 

estaria voltada para novos desdobramentos de sua identidade. Iniciava-se neste 

momento uma restrição no envolvimento com o mundo e um voltar-se para si. A 

“sensação de pressão interna e de ouvido tampado” significava que D. estava se 

fechando para a sonoridade novamente.  

     Ao visitar a sua família três dias após o ocorrido as piadas e brincadeiras a 

respeito da sua condição e da “possível surdez” eram indicativas de uma atitude 

de negação para si próprio de um aspecto de sua identidade virtual. D. já 

vivenciava a condição de surdez em potencial, mas a negava para si e para os 

outros. A ameaça à desestabilização de sua identidade era dissimulada e ocultada 

com uma atitude de defesa com piadas e brincadeiras. Na verdade o pânico estava 

imiscuído nas piadas. Não eram piadas que provocavam risos francos e sinceros, 

mas risos tensos e similares àqueles de quem ri de uma tragédia a fim de negá-la.  

     O zumbido que não tardou a surgir é considerado, sob o ponto de vista 

existencial, como pertencente a sonoridade própria da identidade da audição 

patológica. São referentes àqueles aspectos privados da identidade e que são 
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acessíveis apenas ao próprio indivíduo. Não são considerados como “subjetivos”, 

mas dizem respeito ao modo como agora D. volta-se para si mesmo a toma como 

um novo aspecto constituinte de suas relações com o mundo. Ao longo da 

historicidade de D. o zumbido foi ignorado apesar de estar constantemente 

presente mostrando que a ele D. não sucumbiu e não o tomou como um som que 

lhe foi obsessivamente solicitante. Existem muito indivíduos que se deixam 

absorver pelo zumbido e buscam ignorá-lo a todo custo, no entanto, sem sucesso. 

D. ocultou para si mesmo o seu zumbido tornando-o como pertencente à periferia 

de seu campo perceptivo. Isto fez com que evitasse a si mesmo os dissabores de 

quem os toma com figuras exercendo sobre ele controle consciente.  

     Muda para D. a paisagem sonora e concomitantemente a sua identidade. As 

primeiras percepções que denunciavam a sua nova modalidade de envolver-se 

com o mundo ocorreu em relação àquilo que podemos chamar de discriminação 

perceptiva. “Se alguém dissesse “assunto encerrado” a sonoridade das palavras se 

misturava com o ruído de fundo de modo que se perdia o contraste e a modulação 

das suas nuances. Começou ele a vivenciar de modo concreto aquilo que mais 

tarde ele viria a conhecer como sendo o célebre “ouço, mas não entendo”. Os 

aspectos referentes ao relacionamento interpessoal serão considerados mais 

adiante sendo que o que nos ocupa diz respeito ao modo como a perda da 

discriminação e da modulação dos sons ocorre e suas implicações na constituição 

da identidade.  

 

A degeneração da estrutura sonora 

     A fim de percebermos com clareza as nuances de uma palavra temos que ter 

acesso a todos os seus aspectos quando a ouvimos. Todos os sons são vivenciados 

como um conjunto de frequências, timbres, altura e duração que constituem em 

última análise a sua modulação que é dada à percepção. A queda auditiva pela 

qual passou D. implicou em uma perda da possibilidade de ter acesso de início ás 

freqüências agudas constituintes das letras “s”, “f”, “x” e na sonoridade inicial de 

“c”. Ora, para que ele pudesse discriminar em toda a sua integridade as palavras 

“Pirassununga”, “associação”, “exceção” e outras mais que tivessem grande 

presença das letras citadas ele teria que ter acesso pleno a elas a fim de 

compreender a modulação das palavras e consequentemente poder a elas 

responder e manter um diálogo com o seu interlocutor. Com a perda das altas 
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frequências estas palavras são percebidas de modo incompleto sendo vivenciadas 

como “Pira_ _ ununga”, “a _ _ o_ ia _ ao”, “e _ _ e _ ao” perdendo para ele desta 

maneira a modulação que é percebida no mundo comum, ou seja, pelos 

participantes de um diálogo.  

     A condição fundamental para que as interações sociais se desenrolem no que 

diz respeito à sua sonoridade diz respeito ao fato de ser necessário que os aspectos 

constituintes desta sonoridade sejam acessíveis na sua integridade por todos 

aqueles que estão envolvidos nessas interações. É somente neste sentido que o 

som pode ser percebido como tendo significados comuns a todos e se constitui, 

assim, no lugar da com-vivência. Assim, que D. ao vivenciar a desintegração da 

sonoridade acaba por não mais poder perceber o seu significado comum 

comprometendo as suas interações e tendo neste aspecto a origem da 

desestabilização de sua identidade de ouvinte.  

     Considerando que os diálogos entre as diversas pessoas ocorrem em um 

contexto de intensa sonoridade e no qual a complexidade de sons se mistura em 

uma dinâmica vertiginosa torna-se compreensível que D. pudesse ouvir, mas não 

entender. O eco ou o vozerio ao qual D. se refere é a vivência do fenômeno da 

camuflagem. Com a perda da discriminação, do destaque de um som claramente 

modulado teve origem a fusão de todos os sons percebidos em uma massa amorfa 

na qual a percepção de suas nuances passou a se tornar impossível. Quando D. 

afirma que “ouvia” certamente não está tendo uma percepção clara do que 

efetivamente ocorre na sonoridade percebida porque por “ouvir” ele está tão 

somente se referindo ao fato de que vivencia algo em termos sonoros diante dele, 

mas não é capaz de dizer a que significados aquilo que ele diz ouvir, se refere. 

Deste modo, sendo o som da fala o contexto de interação, o seu ouvir não o coloca 

no mundo configurado pelo outro o levando ao isolamento social. A ausência de 

discriminação leva ao rompimento com o outro. Se alguém lhe perguntasse “você 

sabe se o saber sacia a sede de sucesso de uma pessoa?”, ele simplesmente não 

poderia compreender e responder a menos que tivesse o absoluto silêncio como 

contexto. Julgo relevante notar que um “ensurdecido” muitas vezes é percebido 

pelo outro como tendo uma imagem de “perdido”, de “confuso” ou até mesmo de 

“atrapalhado”. Esta imagem tem na impossibilidade de percepção da sonoridade 

do mundo comum a sua origem. Uma das posturas que D. adotava era conversar e 
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interagir em situações que lhe fossem favoráveis é aquela na qual “dava 

preferência por diálogos com pessoas que tivessem boa dicção”.   

     Uma vez configuradas as vicissitudes de suas vivências D. passou a 

desenvolver novas modalidades de envolvimento com a sonoridade bem como 

consigo mesmo e com o outro. Uma postura que caracteriza uma das modalidades 

de envolvimento com os sons é o que em gestalt é denominado de fechamento. D. 

completava os aspectos dos sons não percebidos com algo que julgava ser a ele 

pertencente sempre buscando dar ao percebido uma configuração acabada como 

também dar àquilo que se mostrava de modo confuso, uma boa forma. É muito 

comum entre os deficientes auditivos a realização da leitura orofacial ou da leitura 

contextual que consiste em tomar como campo a ser compreendido não apenas o 

som em si, mas o conjunto dos aspectos do qual fazem parte e por ele se nortear a 

fim de compreender o significado das interações percebidas. D. passou a 

desenvolver uma percepção mais aguçada pra pistas visuais a fim de se manter 

integrado ao contexto cujos aspectos sonoros já não lhe eram claramente 

compreendidos como também a fim de localizar a “fonte do som” que se torna 

muito prejudicada quando há uma desestabilização da audição em qualquer nível. 

Muda para ele a configuração de mundo na qual os seus aspectos sonoros vão 

sendo aos poucos substituídos ou pelo menos completados com os seus aspectos 

visuais.  

     Tais práticas podem ser entendidas como uma tentativas de D. de se manter 

vinculado ao grupo social com o qual se afina e mantém envolvimento como 

também de preservar a estabilidade de sua própria identidade na medida em que 

adotando tais atitudes resistia a assumir uma nova identidade, a identidade surda. 

No entanto o deslocamento da ênfase na audição para a visão já trás de modo 

inerente o germe da constituição de uma identidade surda já que nesta a imagem 

assume o papel de completar a configuração de mundo que sob o ponto de vista 

sonoro lhe escapava.  

     D. vivenciava assim, a instabilidade entre a identidade de ouvinte para uma 

nova identidade surda.  

 
Quem eu sou? 

     A questão fundamental referente à identidade surgia para D. de modo 

contundente. Não se tratava apenas de uma simples problemática auditiva. A 
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nossa existência no mundo é uma totalidade na qual um aspecto sendo afetado 

envolve a sua totalidade de modo que a percepção de si, do outro, as suas relações 

com tudo o que o cercava surgia agora com uma nova configuração, ou seja, a sua 

identidade agora era outra. Uma consulta médica, odontológica, psicológica ou 

outra qualquer do ponto de vista existencial pode ser entendida como a procura 

pela explicitação da identidade. A costumeira pergunta “o que é que eu tenho, 

doutor?” pode ser entendida como “como eu sou, doutor?”. É certo que os 

aspectos ocultos procurados dizem respeito à identidade e só podem ser 

evidenciados na relação com o outro, no caso o profissional consultado. Foi deste 

modo que D. tomou contato com a sua nova identidade já na sua primeira 

consulta. O médico “me disse que o problema era irreversível o que foi pra mim 

um choque terrível”, diz ele. E foi neste sentido que ele diz que “tomava 

conhecimento vivido do que era ser um autêntico surdo e, pego de surpresa, me 

sentia completamente despreparado para tal. Na época em que me vi surpreendido 

pela surdez a sensação mais terrível era a de estar me despedindo de uma coisa 

que eu era, um ouvinte normal, para ingressar em um grupo totalmente 

desconhecido por mim”. É neste sentido que D. afirma que sentia “como se o meu 

eu estivesse “’indo pelo ralo’” levando-o, motivado pela percepção de seus 

ouvidos Julgando serem os meus ouvidos de “fragorosa fragilidade”  começou a 

superprotegê-los entupindo-os de algodão ao sair de carro às ruas.  

     Diante da possibilidade de uma identidade nova e desconhecida bem como da 

percepção da própria finitude é que D. começa a vivenciar a síndrome de pânico e 

as idéias suicidas. Estava fora de seu alcance frear a sua identidade indo pelo ralo. 

Restava-lhe viver como um zumbi, uma figura indefinível que não tem lugar no 

mundo e que anda a esmo. “Iria andar pelas ruas sem destino como um perdido 

sem planos, sem futuro e sem noção de nada”.  

 
O aparelho de amplificação sonora: a busca pelo resgate da sonoridade 

     A cada aparato tecnológico adotado por alguém implica em uma determinada 

configuração de sua identidade. Assim a bengala, os óculos, o marca-passo bem 

como também os aparelhos de uso auditivo são assimilados ao esquema corporal 

(Merleau-Ponty) e quando se integram ao modo de existir do indivíduo passam a 

significar não mais meras peças materiais, mas aspectos pertencentes à sua 

maneira de existir no mundo.  
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     A conselho de um médico de sua confiança D. como também por insistência de 

amigos, parentes e conhecidos procurou uma empresa de aparelhos auditivos  Ele 

comprou um aparelho de amplificação sonora, mas a resistência a usá-lo no 

cotidiano era muito forte. “Aquilo não era pra mim”. A resistência em assumir 

uma nova identidade ficava configurada na negativa ao uso do aparelho. D. se 

sentia mal e anormal ostentando “coisa de surdo”, pois usando-o “seria percebido 

como deficiente e odiava a idéia”. 

 
O relacionamento com o outro 

     Embora D. tivesse ficado com uma sensível perda auditiva percebeu que seria 

possível administrar os seus relacionamentos cotidianos. Sentia-se ajustado à nova 

identidade. Ocorreu deste modo, um período de importante estabilização e 

tranqüilidade tanto que ele chegou a dizer que iria comemorar futuramente a 

audição que acreditava manter-se conservada para o futuro. A percepção de si era 

a de um ouvinte bem como a de um ouvinte a percepção que o outro tinha dele. 

Ele se percebia como “um igual aos outros”.  

     A obsessão por sons à qual se refere, porem, denuncia aquilo que Sartre chama 

de má-fé, mentir para si mesmo. Ocultar algo de si para si mesmo evidenciando 

uma identidade mal assumida. Ele se sentia um ouvinte, mas nos seus 

comportamentos transpareciam a identidade de um deficiente auditivo. Para um 

ouvinte pleno os sons não são tematizados, ou seja, não se tornam o foco de 

atenção durante o cotidiano. Ao conversarmos com alguém nos reportamos ao que 

nos é dito sem, contudo, nos voltarmos para a sonoridade envolvida na interação. 

Para D. os sons não só se tornaram foco de atenção, mas alem disso, viraram para 

ele uma obsessão. Essa nova atitude marca a transição da identidade de ouvinte 

para a de identidade de deficiente.  

     A célebre expressão no mundo dos deficientes auditivos “ouço, mas não 

entendo” implica como já foi dito em uma impossibilidade de acesso ao mundo do 

outro e ao mundo comum. No cotidiano de D. a percepção inicial deste fenômeno 

foi no relacionamento com os seus próprios filhos.  

     Quando D. cita ruído de fundo durante as conversas, sons percebidos por todos 

menos por ele ou até mesmo conversas com pessoas que tivesse má dicção,  fala 

confusa, entonação difícil ou que “falassem pra dentro”, está se referindo a 

espaços sonoros que, sendo por ele inacessíveis, se constituíam em condições de 
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distanciamento do outro evidenciando o seu isolamento. Neste sentido podemos 

dizer que a essência do encontro de um deficiente auditivo como D. e os ouvintes 

é a assincronia, a ausência de concomitância, a não-sintonia, a falta de similitude, 

de harmonia e reciprocidade. 

     Ora, sendo os relacionamentos interpessoais fundamentais para a constituição e 

dinamização da identidade, a ruptura ou o distanciamento do mundo do outro 

implicou para D. em uma retração como também em uma diferenciação de seu 

mundo e no surgimento de aspectos de sua identidade que, poderíamos arriscar a 

dizer, só surgiram em um mundo no qual a co-participação era restrita pelo não 

compartilhar da sonoridade.  

     Assim, passaram a ser constituintes da identidade de D. novos traços 

anteriormente inexistentes: a simulação presente no ato de ““fingir que ouço” 

quando estava em grupos” ou a indiferença em relação às conversas, a 

“concordância implícita” quando não conseguia acompanhá-las; a má-fé 

constatada na afirmação de que “não me sentia “normal” ostentando “coisa de 

surdo” no ouvido; a mentira evidenciada na resposta “não preciso” quando lhe era 

perguntado sobre o porque não estar usando o aparelho auditivo;  o encobrimento 

e a ocultação quando afirma que “comportamentos como os de fuga, esquiva e 

evitação eram comuns no meu cotidiano” e também quando diz que “no cotidiano 

eu desviava dos encontros fortuitos”  

     A perceptibilidade e a visibilidade da identidade de deficiente auditivo de D. só 

vão aparecer assumidamente mais tarde após a adoção do implante coclear. O uso 

dos aparelhos notórios não lhe deixa outra alternativa senão evidenciar de modo 

público a condição de deficiente auditivo. Mesmo assim D. sempre hesitou em 

assumiu por inteiro esta condição ou esta identidade. Age, se comporta e se 

relaciona na condição assumida de ouvinte e é ao grupo dos ouvintes que se sente 

pertencente.  

     Todas essas atitudes traziam a marca da dialética do assumir-negar e eram co-

pertencentes. Se por um lado havia em D. uma grande resistência em assumir 

identidade de deficiente, negando-a por vezes, por outro lado, a nova identidade 

se impunha pela sua evidência e transparecia nas próprias atitudes que tinham por 

objetivo negá-las.  

 

O orgânico é assumido existencialmente 
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     É muito comum encontrarmos na literatura científica explicações relativas ao 

comportamento tomando-se como referências determinados aspectos da esfera 

orgânica: o esquizofrênico teve problemas quanto ao desenvolvimento cerebral; o 

depressivo tem disfunções no sistema sacro craniano; o autismo é de fundo 

neurobiológico; de origem genética; a síndrome do pânico é causada por uma 

disfunção do cérebro que impede a captação normal da serotonina e assim por 

diante. Sendo o orgânico assumido existencialmente e se constituindo com o 

existencial uma unidade única não podemos nos reportar à dimensão orgânica em 

si quando estamos buscando uma compreensão de uma modalidade determinada 

de comportamento ou da identidade como um todo. Ao fazermos referências ao 

orgânico estamos, em última instância, nos reportando a um aspecto do todo e não 

a uma suposta origem daquilo que buscamos compreender. Em outras palavras, o 

orgânico não é a causa do comportamento ou da identidade, mas um de seus 

aspectos constituintes. Não tem autonomia e nem subsiste por si mesmo. Deste 

modo, uma célula presente no corpo de um indivíduo não é o mesmo que uma 

célula em um tubo de ensaio, mas de um aspecto de sua existência.  

     Assim, qualquer alteração em uma única célula ciliada da cóclea de D. implica 

em uma nova ordenação de sua identidade em maior ou menor intensidade. O 

surgimento de uma lesão no ouvido esquerdo de D. implicou inicialmente em uma 

modificação de suas relações com os aspectos sonoros de tudo aquilo que se 

localizava neste lado. O acesso à sonoridade de quem estivesse de seu lado 

esquerdo era dificultado sendo muitas vezes tidos como inexistentes ou não 

percebidos. À medida que a lesão se agrava e progredia fica evidente o crescente 

encolhimento do mundo, das relações interpessoais e da percepção de si mesmo 

como sendo uma pessoa que já não conseguia manter intactas as suas 

possibilidades ou até mesmo desenvolvê-las.  

     A cirurgia a que D. se submeteu, como todas as cirurgias de um modo geral, 

não visava tão somente uma intervenção em um aspecto de seu “aparelho 

auditivo”, mas numa reestruturação de todo o seu estar no mundo. Significava, 

enfim, uma tentativa de resgate de suas possibilidades perdidas ou, pelo menos, 

como em um caso dado como irreversível como o seu, em uma estabilização de 

sua identidade.  

Sabe-se que é de fundo neurobiológico, com certeza de origem genética, 

A procura por diagnósticos: a procura pela identidade.  
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          A procura obsessiva por respostas que poderiam vir de médicos, amigos e 

até de leigos significava a busca pela definição de sua identidade. Diante da 

incógnita cabia a D. se perguntar: “qual é a minha identidade afinal?” Para um 

leigo a identidade era a de “ser surdo”, mas para D. a coisa não era tão simples na 

medida em que ele buscava uma configuração muito clara de sua identidade. 

Buscava o nome que poderia ser dado a que ele era e neste nome esperava poder 

encontrar o modo como com ela lidar.  

     A resposta buscada que evidenciaria a identidade oculta de D. veio tarde 

demais. Um exame de laboratório a colocou de manifesto: presença de anticorpo 

anti-68 kD (hsp70) em SNS imunomediada. Essa era a cara de D. Finalmente ele 

se deparava com a sua verdadeira identidade! 

     Tendo desocultado a sua identidade mudava a sua relação consigo mesmo, 

com os demais, com seu futuro, com a sua história. Achava D. finalmente o seu 

grupo social e passava a sua identidade a limpo. 

     Em sua busca ouviu ele múltiplas afirmações que do ponto de vista existencial 

podem ser colocadas como: “O seu problema é irreversível”. “Você não tem mais 

células”, “Você não tem nada”, “Você é um ouvinte normal”, “Você é surdo”, 

“Você é hipocondríaco”, “Você é um fistulado-perilinfático espontâneo”, “Você é 

doente de Mèniere atingido apenas na cóclea”, “Você é um doente autoimune 68 

kilodautônico e, neste caso, você é indivíduo dividido: um lado de você ataca e 

outro lado é atacado” e, finalmente, “Você é um implantado coclear”. 

     Na identidade autoimune, como foi o caso de D., é presente uma cisão em que 

um de seus aspectos se constitui como atacador, destruidor e outro como atacado. 

Assim, D. foi responsável pela destruição da própria condição de ouvir tornando-

se ao mesmo tempo vítima de si mesmo. Um dos aspectos da identidade de D. luta 

pelo som e para manter-se com ele em contato, mas um outro quer destruir essa 

possibilidade. Essa é a cisão constituinte da identidade de D. no que diz respeito á 

sonoridade do mundo percebido.  

 
 

A procura por grupos: qual é o meu grupo? 

     No transcorrer histórico de D. fica evidente que ele sempre procurou 

aproximações com grupos específicos com os quais podia livremente evidenciar a 

sua nova identidade. O primeiro grupo com o qual pode falar abertamente foi a 
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sua própria família que era percebida por ele como “a grande catalizadora” de 

suas vicissitudes emocionais. A encontro familiar era percebido por D. como uma 

ocasião na qual poderia ser realmente autêntico e sincero não tendo que dissimular 

a sua perda auditiva e nem ocultar a sua nova condição que se emergia.  

     Os amigos mais íntimos de D., do mesmo modo, se constituíam em um amparo 

para evidenciando a assertiva de Goffman de que um indivíduo “portador” de um 

estigma só se abre em um mundo conhecido.  

     Com efeito, as conversas com os demais fossem eles parentes, amigos ou 

colegas no âmbito profissional, giravam em torno da problemática auditiva. Esta 

atitude assumida por D. de fazer girar as conversas em torno de sua audição se 

constituía em uma redução do outro e de si mesmo bem como das interações de 

um modo geral na medida em que as múltiplas possibilidades de interações do 

grupo se tornaram restritas à questão que o preocupava no momento.  

     Afirma D. que durante o período em que se iniciava a sua surdez estabeleceu o 

primeiro contato com uma instituição de surdos. Era uma escola conhecida e 

muito conceituada que atuava na educação de surdos sinalizados. Na época em 

que em que este contato se deu, D. não tinha ainda a compreensão do universo da 

surdez e das múltiplas identidades nela existentes, de modo que ao se aproximar 

de um grupo de surdos se via como sério candidato a nele ingressar. A expressão 

que lhe veio logo após o contato, “bom, os surdos também vivem, talvez não seja 

tão mal!”, indica que, resignando-se, ele já estava aceitando e assumindo a 

identidade que se desocultava. Nascia neste contato um sentimento de pertença ao 

grupo dos surdos fundamentado na afinidade e na empatia que sentiu durante o 

telefonema, sentimento este que viria a ser dissimulado ao longo da historicidade 

de D.  

     Durante um longo período D. se identificou com grupos de surdos sinalizados 

e tentou aprender sinais, a libras. Não sentia, no entanto, ser este o seu universo e 

por isso ele resistia a assumir uma língua que não era a dele e com a qual não 

tinha interesse em se comunicar. Depois de conhecer outras possibilidades no 

âmbito dos grupos de surdos entendeu que, definitivamente, o grupo de surdos 

sinalizados não era aquele com o qual se sentia afinado e envolvido. Durantes os 

contatos com os professores e alunos da escola uma professora lhe dizia 

enfaticamente: “Você é surdo!”, ao que ele retrucava dizendo “Eu não sou surdo 
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apenas ouço mal”, para a fúria da professora. Ela e ninguém nunca o 

convenceram. A negação da nova identidade foi total.  

     A ambigüidade de sua identidade evidenciava-se no modo como percebia e os 

grupos sociais. Se por um lado ele percebia um grupo de surdos como lugar 

possível de “ancoragem” de sua identidade, por outro, vivenciava uma grande 

resistência em assumir os aspectos identitários deste universo. A recusa da língua 

de sinais, mesmo que apresentando aspectos inconscientes, foi, neste sentido, 

muito significativa. Por outro lado, o universo dos ouvintes muitas vezes lhe 

parecia estranho quando, por exemplo, quando diz que “dois motoqueiros 

dirigindo e conversando em pleno ruído do trânsito é pra mim uma coisa 

incompreensível” ou “no mundo sonoro eu não sou um deles”. O passado se 

apagava, já que D. havia sido capaz de interagir nestas condições e não mais a 

compreendia, mas também para o futuro ele não vislumbrava uma possibilidade 

de pertinência a um grupo social determinado. Enfim, D. “se sentia 

completamente despreparo da condição de neo-surdo”. 

     A afinação fundamental da existência de D. era mesmo com o universo dos 

ouvintes. A sua identidade de ouvinte foi fundamental na procura por um grupo 

social com o qual estivesse completamente identificado. Foi neste sentido que D. 

passou a pesquisar na internet pessoas e grupos que tivessem incorporado o 

implante coclear em suas vidas. O chamado “usuário de implante coclear” é um 

autêntico ouvinte. Não é como o surdo sinalizado que tem em relação ao som 

quase que um grande desprezo. O estar no mundo do “implantado” é “afinado” na 

sonoridade e o aspecto pático de suas vivências e interações diz respeito ao 

envolvimento com o som. Não tardou para D. envolver-se com os implantados 

cocleares.  

     Depois do encontro realizado com um grupo em uma lanchonete de São Paulo, 

D. chega à grande sacada: “é isso o que eu quero!”, “achei o meu grupo”. O 

insight de D. não diz respeito tão somente ao grupo como qual encontrou 

afinidade, mas sobretudo a sair com a sensação de ter passado a sua identidade a 

limpo. Os aspectos temporais desse insight lhe permitiam uma presentificação de 

seu passado e uma nova abertura para o futuro.  

     A historicidade de D. fazia prever que este seria o único rumo a ser tomado 

como ficou evidenciado pelo seu transcorrer.  
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A identidade de transição 

     D. relata que ao voltar ao trabalho logo após a cirurgia, em meio ao intenso 

relacionamento interpessoal, trabalhava “por instrumentos”. Isso significa que o 

ouvido que havia sido submetido a cirurgia para implante coclear havia sido 

anulado e praticamente não havia nenhum resíduo útil para fins sociais. Dentro 

desse contexto foi ele obrigado a criar para si um manual de sobrevivência a fim 

de atender as solicitações que lhe seriam feitas.  

     Na verdade, o momento específico pelo qual D. passava poderia ser entendido 

como o de uma “identidade de transição”, já que ele não via a si mesmo como 

ouvinte e nem como surdo. Estava ele a espera de um “poder ouvir”, mas que só 

se concretizaria a partir do momento em que recebesse finalmente o chamado 

processador da fala, quando poderia então se tornar um autêntico ouvinte tendo na 

sonoridade um contexto mesmo de interações sociais e de sua existência. A sua 

temporalidade era marcada pela expectativa e esperança de vir a ser um ouvinte, 

porem em meio a identidade de transição entendia ele que deveria seguir o manual 

que criara para si mesmo que, em essência, visava ocultar diante do outro o traço 

de surdez que rejeitava e tornar simular nas relações uma identidade de ouvinte, 

comportamento este que, admitia ele, até poderia ser percebida pelo outro como 

arredio ou distraído no sentido de Goffman. Assim, a simulação consistia em um 

dos aspectos de sua identidade de transição e implicava em aparentar diante do 

outro uma identidade de ouvinte que na verdade, existia apenas no seu sentido 

virtual, ou seja, como possibilidade de vir a ser a partir do momento em que 

completasse o processo de implante coclear com a chamada ativação do 

processador da fala.  

     Este manual criado por D. para si mesmo implicava na admissão da 

configuração daquilo que Goffman chama de intrusibilidade, ou seja, D. tinha 

plena consciência de que a sua deficiência poderia interferir no fluxo das relações 

interpessoais que viessem a se estabelecer naquele momento. Diante desta 

possibilidade ele dissimulava na medida em que ocultava aos olhos do a 

identidade um aspecto que ele entendia que poderia torná-lo um excluído do 

grupo com o qual sentia-se afinado e pertencente.  

     A existência de D. diante do outro se configurava como uma mentira, pois 

como diz Sartre, ele fazia com toda lucidez um projeto e possuía uma inteira 

compreensão daquilo que alterava para o outro. D. criara uma identidade que 
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julgava ser aos olhos do outro perfeitamente aceitável, mas era totalmente 

desprovida de sinceridade.  

     A vergonha, como um dos aspectos páticos da vivência da interação com o 

outro, evidenciava, no entanto, que nem sempre o projeto pessoal de ocultar, 

simular e dissimular a surdez como um dos aspectos da identidade de D. eram 

bem sucedidos. Tais comportamentos se mostravam com grande frequência em 

atos falhos quando se tem esse intento, sobretudo pelo fato de D. em sua atuação 

profissional estar diante de intensas “presenças solicitantes”, ou seja, em situações 

de intenso relacionamento interpessoal no qual perguntas e consultas que lhe eram 

feitas exigiam que ele estivesse no contexto referido por inteiro. A fim de evitar 

passar por uma situação conhecida como “saia justa” ou constrangedora em que 

uma solicitação verbal lhe fosse feita sem que a tivesse ouvido com clareza é que 

D. optou por “falar o máximo e ouvir o mínimo” ou até mesmo “atropelar” 

verbalmente o interlocutor a fim de disfarçar, dissimular e ocultar a sua restrição 

interpessoal que se configurava no âmbito da falta de compreensão da sonoridade 

comum.  

     O conjunto de atitudes planejadas por D. para o seu período de “identidade de 

transição” podem ser entendidas dentro daquilo que Cuche chama de “estratégia 

de identidade” onde manipulação do contexto é buscada no sentido de ocultar algo 

de si a fim de se evitar discriminação ou até mesmo a exclusão do grupo social ao 

qual o indivíduo que a pratica, pertence. Na verdade, em última instância, o 

sentido do disfarce, da ocultação, da simulação e da dissimulação em D. era o de 

se manter pertencendo aos seus grupos sociais costumeiros, sobretudo no âmbito 

profissional e social já que, no sentido de Goffman, D. tinha nos grupos mais 

íntimos, familiares e de amigos, um espaço social onde podia se sentir mais aberto 

e disponível e onde a sinceridade podia ser o aspecto pático fundamental.  

     Ao pedir para os interlocutores escreverem para que ele os compreendesse tal 

como fazia Beethoven e também no ato de passar a se valer de pistas visuais, D. 

vivenciava a instabilização de sua identidade e deslocava o foco do 

relacionamento para aquilo que é próprio da identidade surda, ou seja, o visual se 

tornava paulatinamente o contexto de mundo onde as interações começavam a se 

estabelecer. Foi o momento de sua historicidade no qual a sua identidade se 

tornou mais próxima a do surdo.  



137 

 

 

     D. criou a figura do âncora que poderia ser alguém cuja voz lhe era 

compreensível ou alguém de sua família, sua mulher, parente ou amigo próximo 

que estando em um grupo social determinado tornava possível a tradução dos 

diálogos e das interações que estivessem ocorrendo. A essência desta modalidade 

de relação com a figura que ele chamou de âncora é a possibilidade de acesso ao 

som. Vivenciando os diálogos como inacessíveis o âncora é aquele que lhe 

possibilitava a sua inclusão no grupo. A precariedade do recurso do âncora por D. 

fica evidente na medida em que esta figura tornava possível a ele o acesso ao 

sentido das falas sem, contudo poder colocar em disponibilidade a totalidade da 

sonoridade do grupo significando que do ponto de vista da sua inclusão era para 

ele uma possibilidade restrita.  

 
Reconfigurando a identidade em novo contexto sonoro 

     Consultório médicos, dentários, salas de atendimento em psicologia e outras 

similares são, em essência, espaços de reconfiguração de identidades. No dia 

19/06/02 às 9:00 horas D. entrou em uma sala de ativação do Centro de Pesquisas 

Audiológicas do Centinho de Bauru e jamais foi o mesmo.  Se por um lado uma 

perda súbita como a que D. teve implica em um significativo conjunto de 

restrições existenciais por outro lado a recuperação ou o resgate daquilo que foi 

perdido propicia não somente uma ampliação destas possibilidades como um 

reencontro com aspectos do mundo, das relações com o outro como também 

consigo mesmo que estavam excluídos de seu mundo experenciante. Por ocasião 

do processo de ativação do implante coclear não apenas antigos sons são 

reencontrados por D., mas abre-se diante dele um mundo que, se para um 

indivíduo que nunca ouviu mostra-se como completamente novo, já era por ele 

conhecido. Era a “volta do filho pródigo sonoro” como ele mesmo escreveu numa 

folha de papel assim que começou a ouvir novamente.  

     Esse encontro ou reencontro com a sonoridade do mundo para aquele que 

incorpora a tecnologia dos aparelhos auditivos é o responsável pelas intensas 

emoções de que eles tanto falam. Para o senso comum há uma recuperação dos 

aspectos sonoros, mas dentro da abordagem aqui proposta uma frequência que é 

recuperada significa uma nova espacialidade que se descortina, uma nova abertura 

de possibilidades para o futuro, para o relacionamento com o outro e consigo 



138 

 

 

mesmo. Não é só a gestalt sonora que é reestruturada. É todo o mundo no qual o 

som surge como contexto de pertinência.  

 

Desfecho a análise: Rumo a uma síntese 

     O caso D. mostrou-se amplamente favorável à análise não somente pela 

riqueza das informações vivenciais apresentadas como também pelo fato de ter ele 

uma historicidade muito clara no que diz respeito à sua experiência com o mundo 

sonoro. Em seu relato é possível notar como um ouvinte sadio percebe a 

amplitude do mundo no seu sentido existencial. Enquanto a plenitude sonora 

implicava em ter disponível a espacialidade e nela o relacionamento com o outro a 

perda progressiva da percepção do som significou uma sua modificação 

resultando na sua constrição, limitação e finitude. Do mesmo modo, 

corporalmente ocorre uma transformação configurada no fato de ter perdido ele a 

possibilidade de fluir pelo espaço livremente e ter que aderir ao mundo visível a 

fim de suprir as informações provenientes do mundo que tomaria como base e 

fundamento para os seus comportamentos e decisões.    

     Os recursos tecnológicos adotados por D. não foram suficientes para lhe 

devolver a fluidez e a desenvoltura corporal já que tais recursos não restituem 

àquele que o usa a percepção da dinâmica da sonoridade do mundo tal como se 

mostra para um ouvinte pleno.  

     A sonoridade por este é percebida como apresentando modulações, nuances, 

sutilezas onde timbres diversos são vivenciados em todos os seus aspectos. A 

grande capacidade de discriminação é a aptidão fundamental daquele que ouve de 

modo íntegro. A deterioração da audição de D. implicou em uma redução da 

sonoridade do mundo à condição de uma massa amorfa de ruídos de toda espécie. 

A modulação da sonoridade foi desaparecendo e com isto deteriorou-se também a 

compreensão do vozerio presente no espaço circundante levando-o ao alheamento 

daquilo que se passava ao seu redor.  

     Neste sentido, o relacionamento com o outro, sobretudo quando estava ele 

inserido em um grupo de pessoas, tornou-se problemático já que ele não tinha 

acesso pleno aos significados das palavras que eram proferidas em virtude de sua 

desintegração, diminuição da intensidade e perda da modulação de sua 

sonoridade, mas também pelo fato de ter ele que “perseguir” os seus 

interlocutores visualmente mostrando-se assim, na maioria das vezes, excluído do 
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fluir dos diálogos. Neste contexto, a fim de se manter integrado e incluído, D. 

simulava uma identidade de ouvinte pleno e dissimulava a sua condição de 

deficiente da áudio-comunicação ocultando do outro e da publicidade em geral, as 

suas limitações e restrições delimitando ao máximo da esfera pública aquilo que 

para ele deveria permanecer no âmbito privado.  

     Nesta tentativa de ocultar da esfera pública uma limitação que lhe era 

pertencente, por vezes D. chegava até mesmo a mentir explicitamente para o outro 

dizendo não ser a de surdo a sua condição. Do mesmo modo, a sua má-fé 

evidenciava-se quando mentia para si mesmo negando-se a admitir tal limitação 

mesmo diante da insistência de amigos e das evidências percebidas por todos.  

     D. constantemente dizia que o que mais o incomodava não era a perda auditiva 

em si mesma, mas o fato de não ser a sua audição estável e ter na surdez um 

aspecto virtual da sua identidade. A questão que o abalava constantemente era 

relativa ao fato de que um mundo por ele desconhecido estava por vir e ele se 

mostrava despreparado para nele viver e conviver. Uma vez ocorrida a perda 

brusca de sua sonoridade com conseqüente reestruturação de sua identidade 

seguia-se um período de estabilização não somente auditiva, mas emocional. 

Assim, todo o pânico que D. vivenciava durante a perda implicava em um 

questionamento mesmo que inconsciente a respeito do que lhe aguardava o futuro. 

O pânico apontava para uma identidade limitada, certamente, que se mostrava 

para ele como virtual e assustadora. O conhecimento de sua identidade obtido a 

partir de sucessivos diagnósticos trouxe a D. a estabilidade e tranquilidade que ele 

tanto buscava.  

     A tecnologia restauradora, convencionalmente designada como prótese não 

passa de um simulacro daquilo que procura restaurar. O resgate daquilo que foi 

perdido ocorre apenas em parte e isto deve ficar claro para aquele que incorpora a 

tecnologia à sua existência. Mesmo com todas as limitações do recurso o 

redimensionamento da sonoridade do mundo ocorre e uma nova identidade surge. 

As emoções vivenciadas tanto por D. e que são mencionadas pelos demais 

implantados cocleares, surgem de um redimensionamento de mundo e do 

desdobramento de uma nova identidade com novas perspectivas. A abertura para 

um novo mundo que volta a se mostrar como inesgotável mesmo com tantas 

limitações é o que justifica as emoções referidas por eles.  
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     D. definiu a sua identidade como um ouvinte e sente-se pertencente ao mundo 

dos ouvintes. É afinado com este grupo e apenas com eles busca interagir. Não 

pode ele negar e nem mentir quer para o outro ou para si mesmo que é deficiente 

auditivo, mas enquanto tal rejeita para si a identidade surda definindo-se com 

alguém que, no âmbito do mundo sonoro, é limitado e restrito no que diz respeito 

a tudo o que envolve a sonoridade.  
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Análise do caso É. 

 

     E. é uma jovem evangélica, pastora da Igreja Batista e participa ativamente de 

atividades musicais de sua igreja cantando em conjuntos mistos. É ativa e bem 

humorada. Já havia anteriormente participado de um projeto de Iniciação 

Científica na faculdade em que estuda onde pesquisava a vivência dos sons por 

parte de uma mulher cega pertencente à sua Igreja. Esta pesquisa foi realizada sob 

minha orientação e é comentada por E. ao final deste depoimento.  

     É muito colaboradora e dedicada em tudo o que faz. Envolveu-se de modo 

intenso com esta entrevista prestando informações e descrevendo as suas 

vivências sempre que solicitada.  

 

Sons que fogem ao controle 

     O discurso de E. mostra que é muito acolhedora com sons que se encontram no 

seu âmbito de pertinência, mas delimita com clareza o seu espaço sonoro de modo 

a se sentir incomodada com sons que julga desagradáveis vivenciando-os com 

irritação, segundo as suas próprias palavras. A irritação, emoção expressa por 

diversas vezes durante a entrevista, no entanto, surge de uma configuração de 

mundo muito característica que entra em conflito com uma pré-disposição 

determinada.  

     Quando ela diz que “às vezes, dependendo como eu estou o som me reporta 

emoções. Por exemplo: muito barulho me irrita, mas também passarinho cantando 

continuamente também me irrita, então, as freqüências dos sons quando são muito 

repetitivas ou quando eles estão muito....Ontem no meu trabalho o fax estava 

apitando porque tinha um fax em memória e ele ficava o tempo todo avisando que 

tinha um fax que tinha acabado o toner do fax. Eu passei o dia inteiro com o apito 

do fax no meu ouvido. Quando chegou ao final eu disse: faça alguma coisa, faça 

ele parar. Eu me irritei completamente”. O que a irrita é a continuidade freqüente 

do mesmo som. “Isso me irrita”, diz ela. E continua afirmando: “eu vejo assim: 

está pingando, me irrita. Tenho que ter uma ação de fazer parar de pingar. 

     Essa irritabilidade vivenciada nas diversas situações descritas evidencia uma 

postura assumida pelo fato de ela “gostar de exercer controle sobre as coisas”, 
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mas segundo ela mesma, “coisas que eu posso, aquelas que não posso me 

amedrontam”.  

     Um estudo meramente psicológico enfatizaria a natureza das emoções 

expressas por E. , mas em uma abordagem fenomenológica devemos procurar 

explicitar a condição vivencial de mundo fundamental de onde tais emoções 

surgem. Assim, falar da irritabilidade apenas seria dar destaque a expressão 

emocional desta condição, mas não seria explicitar a condição que a torna 

possível. Na condição vivenciada e no seu significado para ela e nos seus aspectos 

páticos é que está o motivo de suas expressões emocionais.   

     No envolvimento com a sonoridade, E. evidencia uma pré-disposição 

estabelecida de modo que a sua irritabilidade tem lugar a partir do momento em 

que no seu espaço surge um determinado som que é por ela percebido com 

contrastando com essa pré-disposição. Deste modo o sons que se mostram, seja o 

ruído de um fax, uma torneira pingando ou até mesmo um passarinho cantando 

continuamente, não são por ela percebidos e assumidos por ela como 

reestruturadores da configuração sonora com a qual está envolvida, mas como 

algo incongruente com esta configuração, deste modo são rejeitados. Sendo a 

identidade uma estrutura que se organiza e reorganiza continamente no âmbito da 

sonoridade do mundo, podemos dizer que ela ao não integrar em seu âmbito 

vivencial sons que não se afinam com a sua pré-disposição, ela não permite a 

dinamização de sua própria identidade neste contexto. Eu outras palavras, a sua 

intolerância com relação aos sons mencionados não permite a ela uma continua 

reestruturação da própria identidade. Ela não os integra e, consequentemente, não 

se abre para uma nova possibilidade de estar no mundo.  

     Os sons de passarinho cantando, apito de fax, etc., surgem para ela, portanto, 

significando algo que é incongruente, que não é condizente, que não está de 

acordo, com a disposição básica com a qual no momento do seu surgimento está 

envolvida sendo assim o motivo de sua irritação.  

     Diante de um som que vivencia como irritante entende que “alguém tem que 

ter uma ação que faça aquilo parar”, ou seja, O limite é o agora, não dá para ficar 

esperando e tolerando e envolve também o outro na medida em que diz que 

“alguém tem que fazer alguma coisa”. Assim a sua intolerância envolve também o 

outro que é chamado para tomar uma decisão quanto ao som não desejado.  
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     A assumida intolerância de E. com relação à sonoridade se mostra de modo 

claro quanto à sonoridade do outro. Como foi dito, todo som é som de algo ou de 

alguém e ao recusarmos a sonoridade do outro, sua voz, suas entonações, sua 

maneira ruidosa de se expressar, estamos recusando um aspecto de sua identidade 

que não condiz com a disposição com que estamos nos envolvendo com o mundo 

e, portanto, com alguém com quem nós não nos afinamos. É assim que podemos 

perceber em E. a recusa quando canta em compartilhar com o som de uma 

guitarra que está desafinada: “quando a guitarra não está em harmonia é 

impossível aquilo me fazer bem”, diz ela. Mesmo que seja uma música de sua 

preferência ela não pode compartilhar e integrar no seu âmbito sonoro quando 

aquele som não entra em harmonia com o conjunto e com a afinação do todo. 

“Quando eu escuto uma música eu sei como a música é”, diz ela. “Por exemplo: 

uma pessoa tocar a mesma música que está no outro tom. Eu sei que está errado. 

Não é desse jeito. Não vai mais. Trava. Trava. Não dá mais”. Significa que para 

ela a música é assim e não pode ser de outro jeito e se alguém surgir com uma 

proposta sonora nova, mesmo que não tenha a conotação valorativa desejada pelo 

grupo, ela trava, ou seja, se recusa a compartilhar com a desafinação e entende 

mesmo que deve ser exercido o “policiamento dos músicos” abordando o 

desafinado: “ô cara, qual é a nota?” É neste contexto que “um olha pro outro, 

torce o nariz” (faz expressão facial de rejeição), mas entende que o músico 

desafinado não vai ser excluído por estar em um ambiente de igreja. E. revela uma 

refinada discriminação perceptiva para nuances sonoras e toma a sonoridade 

percebida como parâmetro para o “enquadramento” do outro, aceitando-o ou 

recusando-o.  

     É certo que a análise que está sendo realizada não se posiciona no sentido 

valorativo, concordando ou discordando, entendendo como acertada ou errada a 

posição da entrevistada. Porém, é certo também que E. como todos os músicos, 

sabem que em uma execução de uma peça não há lugar para desafinações, fugas 

de andamento ou outra expressão e que não existe outra atitude a ser expressa a 

não ser a de perfeita harmonia com relação ao conjunto que está executando uma 

música. Neste sentido é que há, uns com relação aos outros, uma grande exigência 

de que todos se envolvam e se harmonizem com o conjunto. Quando alguém 

nesse contexto cria uma nova condição, desafinando, saindo do tom ou fugindo do 
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andamento, para E. isso é intolerável e ela se recusa a acompanhar ou a vivenciar 

o novo espaço sonoro proposto.  

     Poderíamos dizer que é esperado e até “normal” que os músicos entendam que 

quando estão executando uma peça a exigência de entrosamento harmônico seja a 

tônica da situação, sobretudo com músicos de alto nível, é grande. Porém, E. se 

mostra exigente também no que diz respeito à sonoridade cotidiana onde tal 

exigência geralmente é inexistente. A sonoridade cotidiana não tem partitura, mas 

mesmo assim para ela o canto de passarinhos e apito do fax a incomodam.  

     Para E. a sua relação com a sonoridade, a sua tolerância ou intolerância, é 

congruente com a sua historicidade. É certo que pessoas com elevado nível 

intelectual têm pouca tolerância em relação ao convívio com outras que não 

conseguem se afinar com a sua maneira de entender o mundo do mesmo modo 

que pessoas que tem uma elevada capacidade musical não tem tanta facilidade de 

envolvimento com pessoas que não tem a mesma percepção refinada que 

possuem. Mas isso pode ser apenas uma tendência e não uma regra geral. Este 

aspecto porem, se mostra presente no discurso de E.  e justifica a sua posição 

quando diz que a tolerância foi maior quando era mais jovem e que com o passar 

dos anos, com o amadurecimento intelectual, “não é qualquer coisa que a gente 

engole”. 

     A sua historicidade se mostra também constituída na maneira de se envolver 

com a altura do som. Ela gostava de som alto e agitado, mas hoje já não. Ouvir 

sons muito algo a irrita. Pode ser até em um show de um artista que gosta, mas se 

o som estiver muito alto ela se irrita do mesmo modo. A percepção do som como 

sendo invasivo pode levá-la ao rompimento com o outro mesmo que esse outro 

seja um artista que gosta. Não gosta de grupos barulhentos, preferindo se 

relacionar com pessoas mais calmas e de interagir de modo de modo mais íntimo 

e próximo a não ser em show aonde vai para se divertir. No dia a dia prefere 

ambientes calmos. Deste modo, a sonoridade surge para E. como um importante 

contexto aonde pode definir a natureza de si mesma e de seus relacionamentos.  

 

Os sons na maturidade 

     Com o passar do tempo E. foi restringindo a sua espacialidade sonora 

excluindo aqueles sons que considera invasivos pelo seu alto volume ou por trazer 

a ela agitação espacial.  
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     E. assume que a gente vai mudando com o passar do tempo, evidencia no 

âmbito de sua historicidade as suas preferências sonoras foram se modificando. 

“Eu gostava de música do tipo agitado”, diz ela. “Hoje não, ouvir coisas muito 

altas me causam irritação”. Assim, E. assume a dinâmica e a instabilidade de sua 

identidade ao perceber a si mesma como tomada por diferentes preferências 

sonoras e musicais ao longo de sua história quando afirma que “a gente, com o 

passar do tempo, vai mudando...e você percebe que o sentido da vida não é esse, 

que o sentido das coisas não é só isso”. A mudança no envolvimento com a 

sonoridade coloca à mostra aquilo que percebe em si mesma como 

amadurecimento. O ouvir som alto e coisas muito altas do passado hoje não são 

mais por ela tolerados, mas expressado por ela com irritabilidade. Em outras 

palavras, é na mudança da percepção da sonoridade que percebe em si mesma o 

seu amadurecimento.  

     Por outro lado diz ela que quando era jovem “tudo era legal..curtir música era 

gostoso, qualquer tipo de som, qualquer lugar”. Hoje para ela isso mudou na 

medida em que restringe a sua sonoridade aquilo que ela chama de “coisas mais 

no meio termo” evidenciando desta maneira, que no âmbito de sua historicidade, 

ocorreu um refinamento no sentido de uma discriminação daqueles sons que 

aceita ter com eles um envolvimento daqueles do passado que já não os engole. 

Hoje E. é mais crítica e exigente no que diz respeito à sonoridade musical quando 

diz que “música que eu gosto é da música antiga. Eu acho que a música de hoje 

deixa muito a desejar”.  

     Na verdade, E. procede por exclusão. Ela não inclui no seu mundo sonoro 

aqueles sons que um dia dele fizeram parte. Ao refiná-los e ao não engoli-los 

acaba por não aceitar com eles conviver e, por conseguinte, exclui também tudo 

aquilo que tais sons significam como, por exemplo, a interação com pessoas ou 

jovens que tem nesses espaços sonoros um lugar de convivência. É no “contato 

com outras pessoas” que ela afirma o seu amadurecimento e do mesmo modo, a 

sua intolerância.  

     Para ela, dependendo dos sons pode ocorrer uma aproximação ou um 

afastamento em relação às outras pessoas. A sonoridade própria do outro é 

percebida por ela como significativa no sentido de lhe dizer a respeito da natureza 

do relacionamento que com ela pode ter. Ficam evidenciados que os aspectos 

páticos da percepção da mensagem originária do outro lhe “servem como 
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orientação” que é nessa aproximação que entende a sua tonalidade afetiva e 

emocional. No tom de voz fica para ela expresso aquilo que ela está sentindo. 

Assim, a sua relação com o outro é definida, entre outros aspectos, pela maneira 

como sonoridade nele percebida. O seu afastamento ou aproximação, inclusão ou 

intolerância é constituído no âmbito da sonoridade por ela percebida.  

     O aspecto pático da percepção, muito bem descrito por Straus, é a essência do 

que é chamado de sentimento de pertença. “Eu não gosto de grupos muito 

barulhentos” diz ela, “e nem de gente que fala gritando, nem de grupos que fazem 

algazarra” dando preferência para relacionamentos com “pessoas mais calmas, 

mais centradas”, exceto em shows aonde realmente vai para se divertir.  

     E. concorda que todo som emite uma mensagem. Com a questão dos jovens ela 

não está mais atrelada com a maturidade que ele tem para entender a mensagem 

de músicas instrumentais. Para ela os jovens têm certa limitação pela vivência 

dele para reconhecer as mensagens.  

     E. é solicitada a falar sobre sons que a arrebatam. O sentido da questão foi o de 

inquiri-la a respeito da modalidade sonora que ela possibilita a ela uma vivência 

que a afastava do mundo comum e como sendo aquele que a reportava a uma 

espacialidade transcendente. Inicialmente E. hesita e parece não conseguir se 

definir como vivenciando uma sonoridade entendida como sendo aquela que a 

arrebata e a transcende, mas vai aos poucos se reportando a esse mundo. “Eu não 

sei te dizer isso, não. Eu não sei o que me arrebata assim, não. Não sei dizer”, diz 

ela. No entanto, após uma reflexão afirma que “o som da pegada da bateria e 

“músicas que tem aquele crescimento” a envolvem tanto como aquelas que têm 

interlúdio mexem com a sua estrutura emocional como também aquelas que têm 

batida forte a transcende a ponto de senti-se como se estivesse no céu levando-a a 

imaginar “como será no céu, o coral, as músicas, os instrumentos”.  

 

Medo e finitude: Espacialidade 

     Diante da magnitude da espacialidade configurada pelo som da chuva caindo 

no teto onde trabalha E. percebe a sua pequenez comprometendo até mesmo os 

seus relacionamentos interpessoais. “Tem sons que te remetem ao espaço. Onde 

eu trabalho quando chove é horrível, dá um medo e parece que vai despencar o 

telhado. É um barulho ensurdecedor. Não dá pra se conversar quando chove 

porque o telhado é muito grande. Eu nunca tive medo de chuva é que ultimamente 
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quando chove muito fico com medo”. “Sinto o som daquele ambiente muito 

grande então, me dá essa sensação” 

     O medo ao qual se refere não é um sentimento em si, mas, sendo intencional, 

aponta para uma dimensão espacial vivenciada que foge do seu controle e coloca 

em evidência a sua finitude diante do grandioso e do ensurdecedor. Neste sentido 

ela não está apenas diante de um som qualquer que é vivenciado em alto volume. 

E. não sente medo diante do som alto como se fosse um rádio que basta girar um 

botão para sobre ele exercer controle, para baixá-lo. O seu medo diz respeito e da 

percepção de si mesma como limitada, quando envolvida com a espacialidade 

configurada pela sonoridade da chuva caindo no telhado. “Quando eu estou lá a 

impressão que dá é que eu sou tão pequenininha é tão enorme (o espaço) que dá 

essa sensação de perdido, sabe?”. Neste sentido é que ela demonstra uma atitude 

que evidencia que as coisas devem estar sob seu comando: “Eu gosto de exercer 

controle. (risos). Coisas que eu posso, né? As que eu não posso me amedrontam”.  

     A sonoridade da chuva é por ela também vivenciada como uma modalidade de 

retração de sua espacialidade levando-a a refugiar-se em sua casa: “Eu já percebi 

que várias vezes que eu já deixei de sair de casa quando estava chovendo por 

medo, mas me reporta aquele barulho, aquela sensação aonde a chuva é pesada e 

pode causar danos”. Assim, o som da chuva anuncia possibilidades assustadoras 

para ela, “às vezes é uma chuva que pode dar enchente, pode cair um raio, sei lá. 

Coisas assim”. E complementa dizendo que “é o som que me reporta para o 

ambiente onde eu estou e eu sinto medo”. 

     A percepção de si mesma e de sua vulnerabilidade é denunciada pelo som de 

um estalido ou pela percepção de um som desconhecido quando está sozinha em 

casa. Nesta condição a sua “primeira percepção e excitação é medo. Porque eu me 

sinto ameaçada”. Quando E. está com alguém o som surpreendente já não tem 

tanta importância conseguindo administrá-lo e ver o que aconteceu. O medo que 

diz sentir é, portanto, o medo de ficar diante dos seus limites diante do mistério, 

da incógnita do mesmo modo que sente medo diante da possibilidades ocultas 

denunciadas pela sonoridade da chuva, de ver-se a si mesma como incapaz de 

exercer o controle ou de poder.  

     A expressão “sei lá” dita por E. reporta ao mistério imiscuído na sonoridade 

vivenciada que pode para ela desocultar não só uma espacialidade nova como 

surgir para ela como algo que pode fazer uma solicitação de um aspecto de sua 
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identidade que é desconhecida por ela mesma. O medo do desconhecido e do 

misterioso não diz respeito apenas a algo no mundo que pode surgir como 

ameaçador, mas significa também o receio de perceber-se na nova situação 

possível como privado da possibilidade de desocultar de sua própria identidade de 

determinados aspectos necessários para fazer frente à nova solicitação. É neste 

sentido que E. não tem medo tão somente dos sons da chuva caindo no telhado ou 

de estalidos em plena madrugada, mas diz respeito à constituição de sua própria 

identidade como carente de recursos para fazer frente àquele contexto.  

 

Silêncio e solidão Tristeza, melancolia 

     E. diz se identificar com sons agradáveis no ambiente, “barulho de coisas com 

gente falando”. Sons variáveis no ambiente com os quais afirma “não ter 

problemas”, mas o mesmo não acontece com o silêncio que ela gosta “apenas para 

dormir”. “Eu acho que é muito parado assim. É muito uma cadência. É repetida”. 

“O silêncio, muito silêncio pra mim é tédio, tristeza, coisa melancólica”, diz E. 

Para E. Até mesmo “musiquinha de fundo” “muito baixinha, quietinha” do 

consultório médico onde trabalhou lhe dava tristeza.  

     O som a solicita corporalmente e evidencia isso quando diz que lhe “ 

 
A respeito a entrevista.  

       E. Você está percebendo o que é uma entrevista semi estruturada? 

        E. tô sim...mais a pessoa tem que estar envolvida senão não rola. Como 

quebrar as defesas porque na terapia rola assim também, certo? A entrevista semi 

dirigida tem que ir desarmando as defesas certo? 

Eu acho que esse tipo de entrevista e trabalho faz pensar mais um pouco mais na 

percepção do dia a dia. Tem coisas que passam despercebidas. Eu acho que pra 

mim na constituição daquilo que eu sou tem a ver com a descoberta também. Tem 

a ver com a forma como acontece aonde acontece e a mensagem que ele trás, me 

trás descobertas de mim mesma. Como? A maneira como eu me comporto diante 

dele. Quando eu percebo o que eu estou fazendo eu vou descobrindo coisas que 

estão guardadas e estão sendo reveladas. Então, é como se eu fosse me 

descobrindo. Desde que eu vou entrando em contato com essas coisas. Então, tem 

esse significado.  
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        Tem a ver na relação que eu tenho com ele, a relação que eu tenho com o som, 

há sons que me surpreendem e nessa reação, eu me descubro, ora com medo, ora 

alegre, ora incomodada. 
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Análise do caso B. 

 

     O encontro de três pessoas, todas envolvidas intensamente com a sonoridade 

do mundo, propiciou a colocação em evidência o modo como as identidades de 

cada um neste contexto se configuraram. O contexto criado pelo encontro não 

teve um controle rígido por parte do entrevistador que deixou a situação guiar-se 

pelas suas próprias regras.  

     A análise fenomenológica restringiu-se tão somente às expressões e vivências 

relatadas. Em uma análise como a que é proposta onde o fenômeno é entendido 

como uma totalidade, não procedemos por uma abordagem seqüencial, por etapas 

previamente estabelecidas, mas “passearemos sem destino pelo fenômeno” de  

modo qualquer aspecto que estiver sendo abordado a totalidade à qual pertence já 

estará sendo considerada como nele imiscuído.  

     O fenômeno é constituído de alguém que vivencia algo. São dois aspectos de 

um mesmo todo onde um se define pelo outro. O entrevistado ao falar sobre sons 

você se revela nesse discurso. Deste modo é que está se buscando compreender é 

o modo como ele vivencia os sons com os quais se envolve. Mesmo que o 

entrevistado não se dê conta, ao falar incessantemente sobre os sons que encontra 

no seu cotidiano está ele se mostrando de modo que a atenção do entrevistador é 

flutuante no sentido de que ao mesmo tempo em que se volta para os sons 

vivenciados pelo entrevistado, está, ao mesmo tempo, voltando-se para a sua 

identidade nessa vivência revelada.  

     Como em análise fenomenológica sempre abordamos existências individuais, 

teceremos comentários analíticos dos personagens envolvidos na pesquisa de 

modo separado.  

 

Sonoridade do cotidiano emocionalidade e criação musical 

     B. é um jovem músico e também professor de música e tem na guitarra o seu 

instrumento de expressão principal.  

     Inicia o seu depoimento mostrando o modo como conduz os seus alunos ao 

treinamento em composição musical. Esta abordagem por ele desenvolvida mostra 
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que em seu existir como professor valoriza e ressalta os aspectos páticos da 

percepção dos sons cotidianos.  

     Há no relato de B. uma clara demonstração de que a composição musical para 

ele dever surgir a partir da seleção de aspectos sonoros da paisagem cotidiana. Diz 

ele: “passou o carro alguma coisa que suscita dentro que eu tento transformar isso 

em música também. Passo a passo a composição depois vai. O barulho do ônibus, 

do motor”. Deste modo, dentro do âmbito da profusão de sons que no espaço 

urbano se oferecem para B. se dirigir seletivamente para alguns deles e tomá-los 

como figuras é um momento de sua realização como professor de música e de si 

mesmo como ocupado com a musicalidade. A sonoridade da paisagem sonora 

cotidiana é tomada como motivo de um modo geral e B. procura estar atento a ela 

procurando também chamar a atenção de seus alunos para um dos aspectos da 

seletividade perceptiva que diz respeito ao fato de ela não ser neutra e de ter nos 

aspectos afetivos e emocionais um componente fundamental. É neste sentido que 

afirma: “vamos supor que ele estava triste, uma sonoridade triste contar a história, 

tentar passar o relato interno virar som”. Há, portanto na sua identidade como 

músico, compositor ou professor, uma evidência de que dela faz parte a 

disposição afetiva e emocional com que se envolve com a sonoridade da 

paisagem. A composição musical não é para ele, portanto, um ato meramente 

intelectual, racional que esteja assentado em conhecimento acadêmico da música, 

mas fundamenta-se nas vivências emocionais dos sons.  “Tem músicos que ouvem 

cavalos e sabem imitar o cavalo, dar risada, é uma cópia mesmo do que acontece. 

Eu gosto de transformar emocionalmente isso”.  

     A afirmação de B. com respeito ao modo como entende a situação da 

composição musical evidencia muito bem o aspecto da percepção de si como 

inerente ao ato de compor: “Eu começo numa visão interior”, diz ele, ressaltando 

que a observação de si e de si no meio sonoro é fundamental na constituição de 

sua identidade e nas identidades dos alunos como compositores. Neste sentido, a 

percepção introspectiva é evidencia o estar no mundo sonoro.  

 

Músico intuitivo  

     Interessante notar que após o término da entrevista, B. tomou a guitarra de meu 

filho e passou a dedilhá-la. Ao fazer um determinado acorde perguntei a ele que 

acorde era aquele. Ele não soube de início responder e precisou fazer uma 
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verificação das notas que compunham o acorde para então responder a minha 

pergunta evidenciando a forma intuitiva como se envolve com os sons.  

     Para B. o lugar do mundo de onde surge a musicalidade é a disposição afetiva 

que está presente na percepção dos sons cotidianos. É a fonte da musicalidade 

para ele.  

     B., ao falar em barulhos de carros coloca em evidência a possibilidade de esta 

percepção dar origem a uma composição colocando também em evidência as 

múltiplas possibilidades de um som se manifestar explicitando também a 

dinâmica da sonoridade do mundo. O som de um carro que passa não é para ele 

apenas um mero “ruído”, mas ele é capaz de ver nele o desabrochar de uma 

música.  

     B. se mostra como um músico atento à paisagem sonora e não fica confinado a 

um estúdio de gravação com seus sofisticados equipamentos. É nas ruas que 

encontra a sua fonte de inspiração. Nesse sentido amplia a sua espacialidade e se 

abre para as possibilidades sonoras que a paisagem urbana pode oferecer. Aquilo 

que nesta paisagem se oculta para as percepções cotidianas é justamente o que ele 

põe de manifesto. É neste sentido que ele se constitui como um indivíduo que 

possibilita o dinamismo do mundo sonoro.  

     Ao mesmo tempo em que ele se assume como o lugar do surgimento das 

múltiplas possibilidades da sonoridade também ele se revela como alguém que se 

permite um desdobramento de seus aspectos afetivo-emocionais neste 

envolvimento com os sons. 

 

O facilitador da percepção sonora 

     Mas B. não é apenas um músico e compositor. Ele mostra o modo como em 

suas aulas de música procura atuar como facilitador para que os seus alunos 

vivenciem os sons cotidianos em toda a sua plenitude. Do mesmo modo ele 

facilita a eles a percepção de si mesmos e os prepara para se tornarem abertos para 

a paisagem sonora. É interessante notar que B. ao chamar a atenção de seus alunos 

a composição vai ter a marca da identidade de quem a realizou. A composição 

musical passa a ser uma extensão da identidade e não um mero artefato artificial 

ou um produto comercial feito em série. Qual será o significado da música assim 

elaborada? Será decididamente o retrato fiel do envolvimento afetivo-emocional 

de quem a compôs como de muitos outros aspectos constituintes da sua 
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identidade, ou seja, a composição será, como toda autêntica obra de arte, a 

expressão da forma de ver o mundo do artista.  

     Porem, B procura ter uma postura aberta diante de uma paisagem sonora 

muitas vezes caótica. “Tinha carros passando e pessoas conversando. Aí eu vou 

marcando com ele essas coisas”, diz ele.  

 

Aspectos páticos do envolvimento com os sons 

     B. ainda mostra o modo como a vivência dos sons e, sobretudo da música pode 

remetê-lo a situações diversas que pode ou não ter a ver com o seu momento. 

“Tem música que tem hora de ouvir”, diz ele. E acrescenta que “tem músicas para 

todos os momentos. A música clássica não é a que eu ouço frequentemente, mas 

dá vontade de ouvir negro singles, etc. no estado de espírito assim o movimento 

pede assim”. Há, neste sentido uma percepção por parte de B. de que a decisão de 

ouvir uma ou outra música tem a ver com o modo como ele está pré-disposto em 

relação ao mundo de um modo geral. Expressões cotidianas como “tem hora para 

isto”, “tem hora para aquilo” significam uma exigência de nossa parte com aquilo 

a que estamos nos referindo no sentido de que tais coisas devem estar em 

consonância com as nossas disposições em relação ao mundo que nos cerca. Isto é 

expresso nas afirmações de B. quando mostra que não é a toda hora que ele está 

aberto para ouvir qualquer tipo de música e pergunta: “se você está tentando 

conquistar uma nova garota que música você vai por? Tem dia que você está com 

raiva, mal humorado, você vai por o que?” “Tem dias que estou para ouvir coisas 

tensas, bem intensas, para Beethoven. Tem dias que estou romântico e aí do tipo 

brega, sei lá”. 

     Evidencia B. que o aspecto pático da vivência dos sons é fundamental no modo 

como se posiciona diante da sonoridade alem de ter neste aspecto um constituinte 

da abertura para a dinâmica desta sonoridade. Em outras palavras, a sonoridade do 

mundo não é dinamizada por ele sob o aspecto puramente racional, mas vivencial 

e afetivo emocional.  

 

Sonoridade de grupos 

     Ao ser inquirido sobre o que pode ser para ele um som desagradável 

exemplifica dizendo que como torcedor do São Paulo, falou de um grupo de 

corintianos comemorando.  “Aí eu acordei com um monte de gente gritando. Isto 
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foi extremamente desagradável”, mas “mesmo os são paulinos comemorando me 

irritam às vezes”.  Embora B. identifique-se com um grupo, o dos são paulinos, 

nem sempre ele se mostra disposto a se ver como um deles no que diz respeito à 

sua sonoridade, a comemoração ruidosa. Neste sentido ele pode recusar a 

pertinência a esse grupo na medida em que ele percebe o ruído, como uma de suas 

formas de expressão, como algo que o tira de seu recolhimento em uma 

espacialidade circunscrita e própria, preservando assim, a sua identidade pessoal 

como autônoma e independente não se permitindo perder-se na sonoridade da 

massa de torcedores.  

     Esta disposição para a ruptura com o seu grupo de pertinência também ele 

expressa no que diz respeito ao seu grupo profissional quando diz que “apesar de 

trabalhar com show de música de médio porte chega uma hora que cansa. Tem 

uma hora que você não agüenta mais ouvir musica, você tem que desligar”.  

 

Som, ruído e espacialidade 

     A natureza do ruído é vivenciada em toda a sua plenitude por B. Mesmo tendo 

afirmado que sua inspiração para compor vem da sonoridade do cotidiano 

encontra no ruído algo no qual não vê essa possibilidade. “Vamos supor que você 

esta dirigindo, passa caminhão, você tem que ir prestando atenção. Aquilo pra 

mim é muito irritante. Atormentador, muito, muito, muito! Fecha a janela e tenta 

diminuir um pouco o ruído. Eu não vejo muito nexo. A idéia que eu tenho, 

compor um death metal não tem nexo, eu não consigo fazer música. Me 

incomoda”. Neste momento, ao fechar a janela de seu carro ele quebra o vínculo, 

rompe o envolvimento afetivo-emocional que entende como sendo o contexto 

próprio de onde surge a composição musical. Nada há naquela desagradável 

sonoridade que ele entenda como afinada com a sua disposição para a criação 

musical. “Agora se eu estou num campo”, diz ele, “ouvindo o vento soprando, aí é 

agradável emocionalmente”. ‘Pra mim, eu não consigo separar a parte emocional 

do som. Não consigo”. 

     O recurso da ruptura da espacialidade da sonoridade é um traço que se 

evidencia na identidade de B. Nem sempre ele se permite arrastar ou se envolver 

pela sonoridade que está aí colocada e há momentos em que se retira para uma 

espacialidade privada. “Se começa uma algazarra na sala eu prefiro me fechar, 



155 

 

 

não prestar atenção” mesmo entendendo que “tem dias que eu estou a fim de 

entrar na bagunça também”.  

     “Na verdade eu tenho um quarto em casa e quando eu quero ficar em paz, 

pensando, sentindo ou fazendo algum trabalho diferente eu fecho a janela e fico 

quieto ali dentro. Com menos ruído possível. Então eu escuto o silêncio”. B. se 

revela aberto ao silêncio onde segundo ele, “tem coisas para se ouvir” 

     A expressão da sonoridade para B tem na corporalidade um possibilidade 

concreta. Ao falar simula estar tocando guitarra e diz, concordando com o 

entrevistador que “noventa e cinco por cento das vezes vê a sonoridade do mundo 

sob a ótica da guitarra”. A guitarra foi o instrumento com o qual redimensionou o 

seu mundo sonoro. Depois de se interessar por autores clássicos procurava 

executá-los com a guitarra, por cujo som havia se apaixonado. Depois o mesmo 

ocorreu com o jazz dando início à fusão dos estilos mantendo, porem, a ênfase no 

rock’n’roll. A guitarra, assim, possibilitou a ele uma nova maneira de se envolver 

com o mundo da sonoridade e novas aberturas para novos autores, compositores e 

suas diferentes formas de expressão.  

 

Aberto à diversidade 

     Talvez pela sua identidade de professor de música, B. não se mostra intolerante 

com quem desafina ou toca fora do tom. “É bom ser inteligente, mas é bom ser 

flexível também. Porque mesmo aquele cara que desafinou pode ter coisa para te 

ensinar também”, diz ele. E neste sentido que ele se revela aberto ao outro ou a 

um público não necessariamente especializado em música quando diz que ‘não 

adianta você ser um baita cara com um ouvido super treinado e querer ficar 

fazendo música pra músico. Está ferrado”. Fazer “música pra músico” significa se 

fechar em um grupo de especialistas onde quem não está afinado com a sua 

sonoridade, não participa, está excluído. Se fizer “música pra músico” a pessoa 

pode até ter mais prestígio do grupo, mas vai perder em termos de flexibilidade e 

abertura para a possibilidade de desafinar não podendo “se preocupar com isso”, 

segundo B. Esta abertura pode ser entendida no âmbito da percepção de si mesmo 

como flexibilização da auto exigência, da auto cobrança. Por isso ele brada: 

“Chega desse negócio de perfeição. Pelo menos pra mim, não”.  

     Essa postura flexível no que diz respeito à sonoridade e também manifestada 

durante a entrevista ao comentar uma intervenção de E., que dela participava. E. 
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afirmava : “por exemplo: quando eu escuto uma música eu sei como a música é. 

Por exemplo: uma pessoa tocar a mesma música que está no outro tom. Eu sei que 

está errado. Não é desse jeito”. Ao que B. responde dizendo que “eu não encararia 

como errado”.  

     Sendo o som um dos aspectos do lugar do encontro com o outro, a 

flexibilidade ou até mesmo a sua tolerância em relação a expressão sonora não diz 

respeito tão somente a “um som emitido pelo outro”, mas à sua expressividade ou 

um aspecto da sua identidade com quem B. está se relacionando. Podemos 

entender que na sua relação com o outro que se mostra em sua livre expressão 

sonora, B. se mostra aberto aos seus supostos erros ou desvios de padrões pré-

estabelecidos. Tais padrões para ele devem existir porem ele não os toma como 

camisas de força que usa para enquadrar o outro. Neste sentido é que, ao perceber 

a sonoridade alheia, ele se define e também define o modo como com ele vai se 

relacionar, então ele próprio se mostra aberto e maleável na sua conduta 

permitindo uma doação de si mesmo com respeito a uma espacialidade sonora que 

pode incluir o improviso e a surpresa. Não é próprio de sua identidade a rigidez e 

o enquadramento do outro e de si mesmo em uma formatação pré-estabelecida, 

antes, dispõe de uma abertura para o novo. Ele não exclui, ao contrário, ele se 

mostra aberto e receptivo para as múltitplas formas de expressão sonora que o 

outro possa manifestar incluindo aí os seus erros e desafinações, ou seja, aquilo 

que foge a um padrão tido por um grupo de eruditos como desejável.  

     Esta abertura de B. também se torna perceptível quando o tema abordado é o 

ouvido absoluto. Sob o ponto de vista existencial o ouvido absoluto significa uma 

forma rígida de se postar em relação à sonoridade musical, mas não somente a ela. 

Diante dessa compreensão ele diz que “o que é legal é o ouvido relativo” e diz que 

sempre “invejou quem tem essa capacidade”.  

 

Viagem e arrebatamento 

     Ao ser perguntado a B. se ele se deixa levar pelos sons ou procura controlá-los 

ele diz que “às vezes eu tento comandar, controlar, etc., mas quando eu estou num 

estado de espírito, aí eu viajo junto, me leva para outras...é um estado quase alfa, 

vai. O estado mental mais diferente. Sei lá”. O papel do músico em construir um 

mundo especial é destacado por B. Para ele “o músico é um grande arquiteto para 

mexer com as emoções, em minha opinião. Você está aberto e começa a sentir o 
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que você nunca sentiu antes”. “Aquilo vai te levando para uma viagem eterna e 

você vai descobrindo coisas nesse meio”. “Estou quieto, em silêncio e começa a 

tocar uma música que eu nunca escutei na vida e eu estou aberto para aquilo”. 

“Estou ouvindo a configuração sonora daquele músico.  

     B. é solicitado pelo entrevistador a ouvir a sonoridade ao redor: “Perceba os 

sons que tem aqui. Os passarinhos cantando, e então, como você percebe isto?” 

Ao que ele expressa: “Isso é realmente bem estar, deixar aflorar as coisas e ficar 

lidando com o que aparecer” 

B. não deixa de se referir a um estado trancendental que a música propicia, 

quando diz que “para a música arrebatar não pode ser um som caótico”. “É um 

estado. As pessoas percebem que você está fora do ar, mas você está viajando e 

mais alguma coisa e você volta que te chama a atenção. Você se lembra de tudo, 

onde você estava, é o transpessoal mesmo”. B. conclui dizendo: “é isso mesmo. 

Então é uma viagem sim”. 

 

A grande sacada 

     Como é que vocês viram esse assunto, pergunta o entrevistador. “O ápice do 

negócio foi a grande sacada que é fazer um Rorschach sonoro”. “dá pra se 

internalizar muito mais a partir do som e se perceber muito mais”, responde B.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



158 

 

 

 
 
Considerações finais 

 

     Neste trabalho realizado procurou-se manter fidelidade com o projeto inicial 

para o ingresso no programa de Ciências Sociais no qual algumas direções já eram 

apontadas como decorrentes desta realização. Ao seu término, porém, ficou claro 

que o alcance vislumbrado por ocasião de sua apresentação pode ser 

potencializado ainda mais.   

     A proposta aqui adotada tem raízes históricas dentro da fenomenologia 

existencial. Trata-se de abordar o discurso como evidência e expressão da 

identidade individual. Uma vez expresso, é ele tomado como objeto de 

compreensão à luz dos aspectos fundamentais do existir humano já descritos.  

     A proposta foi realizada no sentido de buscar-se a inserção da questão do 

estudo da identidade e de sua constituição, no mundo sonoro dentro de uma 

abordagem essencialmente humanista. O que identifica uma abordagem desta 

natureza reside no fato de o homem ser entendido como único e definido pela sua 

existência que é constituída por uma totalidade de aspectos que lhe são 

pertencentes e o torna essencialmente diverso de todos os outros seres vivos ou 

naturais.  

     Neste sentido é que o presente trabalho buscou se estabelecer dentro de um 

modelo de ciência autenticamente humano. A definição de um modelo científico 

em fenomenologia existencial afasta-se de práticas filosofantes e outras voltadas 

para temas metafísicos que apresentam interesse direto na prática de uma ciência 

apenas de um modo muito vago. O interesse sempre esteve aqui voltado para o 

modo como deve ser constituída uma ciência do fenômeno buscando-se atender à 

totalidade dos requisitos universais exigidos para a prática de uma verdadeira 

ciência. Tal prática é permeada de uma concepção filosófica a respeito da natureza 

do fenômeno enquanto tal e do existir humano que no âmbito do fenômeno se 

evidencia. Tem um “objeto” claro, definido e público, uma metodologia 

estabelecida e o conhecimento propiciado é público e sempre passível de ser 

submetido à verificação.  

     Quando falamos “objeto” não estamos nos referindo a uma coisa material que 

tem dimensões físicas tal como os objetos naturais. Em fenomenologia existencial 
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não se deve ter pudores quanto a uso do termo já que, entre os seus vários 

significados, aquele ao qual nos referimos diz respeito “aquilo que é delimitado 

no ato de percepção”. 

     Foi percebido um grande parentesco entre a prática fenomenológica e aquela 

que é encontrada no âmbito da antropologia. Embora centralizando o seu interesse 

na existência individual existe certa similaridade no modo como um antropólogo 

aborda uma comunidade. Neste sentido, Geertz (1989, 20) surge como o autor 

com quem encontramos plena identificação. Para ele o ofício do antropólogo é o 

de clarear o real significado das ações humanas e é dentro deste contexto que ele 

para ele fazer etnografia é como se colocar diante do discurso de uma comunidade 

como estando diante de um “manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, 

incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escritos não com os 

sinais convencionais do som, mas como exemplos transitórios de comportamento 

modelado”.   

     Pela própria atitude compreensiva adotada por Geertz o paralelo percebido 

entre a prática metodológica em fenomenologia existencial e a prática 

investigativa em antropologia tal como ele a entende pode ser mais ampla ainda. 

A cultura para Geertz pode ser tomada como uma espécie de texto e nela o “o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu” e são 

essas teias que constituem a cultura devendo os seus significados ser encontrados. 

Assim, os rituais, os mitos, os jogos e as práticas sociais podem ser vistos como 

formas de expressão, textos, que sempre têm algo a ser dito sobre algum aspecto 

do ambiente social no qual se inserem.  

     Embora as condutas humanas não sejam em fenomenologia entendidas como 

sendo textos, na verdade são os seus significados que, em última análise, nos 

interessa compreender e cujos contextos de mundo para onde apontam procura-se 

tornar claros e compreensíveis pela análise. Geertz toma o discurso de uma 

comunidade como um texto e o interpreta. O fenomenólogo toma o discurso do 

indivíduo como expressão de sua identidade e o compreende. Estamos assim, 

diante de duas práticas científicas similares e é possível que este autor seja 

tomado como um legítimo adepto da abordagem fenomenológica em 

antropologia.   

     Quando um antropólogo se dirige a um determinado grupo social a fim de 

estudá-lo ele já leva consigo alguns pressupostos definidos a respeito do modo 
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como essa comunidade é estruturada. Apesar de ele buscar operar as "reduções" 

de suas crenças e valores, entre outros aspectos, inevitavelmente ele já se dirige 

para elas a partir de noções gerais que dizem respeito ao fato de que nela deverão 

existir de algum modo os aspectos típicos que definem uma comunidade.  

    Estes pressupostos, como costumes, constituição familiar, parentesco, ritos, 

crenças, divindades, caça, pesca, etc., foram constituídos e acabam por se 

definirem em uma estrutura, uma essência, que pode ser verificada a cada 

investigação concreta que o antropólogo realiza.  

     A resposta para a questão a respeito do modo como tais esses pressupostos 

foram formados somente pode ser encontrada a partir da busca pela compreensão 

da historicidade própria desta ciência, ou seja, ao longo da trajetória das 

investigações dos antropólogos em inúmeras comunidades. Por ocasião da 

abordagem de uma nova comunidade o que ele vai fazer é investigar o modo 

como "isto", os pressupostos, se configuram "nisto" a comunidade específica. Não 

é outra a prática investigativa em fenomenologia existencial aqui realizada. Os 

pressupostos neste caso dizem respeito aos aspectos da estrutura existencial. 

Somente tomando-a como pano de fundo é que um comportamento e a identidade 

humana pode se tornar compreensíveis.  

    Os pressupostos pairam como uma nuvem no imaginário do cientista e são 

acionados assim que a elucidação dos fatos se torna necessária. Do mesmo modo 

como um antropólogo tem a totalidade da estrutura de uma comunidade à 

disposição e lança mão de um de seus aspectos para fins de análise de um ritual 

específico, assim também a estrutura essencial da identidade é acionada quando 

um comportamento determinado do entrevistado “chamou a sua presença”. É 

neste sentido que podemos falar em aspectos focais e aspectos periféricos do 

contexto de pertinência do tema que está sendo tomado como objeto de análise.  

As estruturas existenciais e a estrutura da identidade são apenas disponibilizadas, 

mas não significa que o discurso do entrevistado deva ser formatado segundo a 

totalidade dos aspectos que a constituem sob pena de tornar a análise 

extremamente repetitiva e entediante.  

    Embora a proposta da detecção de unidades de sentido em um discurso de um 

sujeito para fins de análise seja geralmente atribuída a Giorgi e difundida no 

Brasil por Joel Martins, na verdade, a sua prática é muito mais antiga e hoje 

corriqueira em investigações fenomenológicas. Binswanger, ao criar a análise 
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existencial já a colocou em evidência no seu famoso estudo “O caso de Ellen 

West”. Outros trabalhos se seguiram na mesma direção. Hoje percebemos que a 

adoção é comum em muitas áreas como nos meios de comunicação sendo 

observada em entrevistas e depoimentos de personagens que aparecem na mídia 

de um modo geral. A sua utilização torna a análise criteriosa e até didática 

possibilitando uma compreensão mais clara da estrutura do discurso que está 

sendo analisado.  

     A constituição de unidades de sentido em um discurso não é uma tarefa de 

fácil de ser realizada e deve ser adotada tão somente para fins operacionais não 

devendo deixar transparecer que este possa ser constituído por aspectos 

segmentados e estanques. Sempre que se estabelece para fins de análise uma 

determinada constituição de unidades de sentido e julga-se ser ela a mais 

adequada descobre-se que outra forma poderia também ter sido adotada. Deste 

modo, ficou claro durante a elaboração deste trabalho que tal procedimento só 

deve ser realizado a partir de critérios muito gerais sempre deixando abertas 

muitas outras possibilidades de sua constituição não podendo jamais se mostrar 

como uma formatação rígida e muito menos pré-concebida de enquadramento do 

discurso a ser analisado. O importante é que o todo nunca seja perdido de vista e 

que qualquer que seja a constituição das unidades de sentido a sua compreensão 

sempre seja o objetivo último.  

     Os pressupostos a respeito da natureza daquilo que está sendo investigado, no 

presente estudo pode ser adotada como norteadora da constituição de unidades de 

sentido, porém a sua adoção a priori implicaria em uma formatação anterior ao 

fenômeno que está sendo abordado. Com efeito, o ideal em uma investigação 

fenomenológica é que se decidida pela constituição das unidades de sentido tão 

somente a partir do discurso mesmo que se está investigando permanecendo a 

estrutura existencial como referenciais disponíveis para a sua compreensão.  

    Uma lição importante para a prática da investigação fenomenológica e aquela 

que vem de uma afirmação de Geertz quando diz que “o antropólogo se preocupa 

com interpretações mais amplas, em larga escala a partir de pequenos 

acontecimentos”, o que leva o autor a afirma que “tirar uma conclusão mais ampla 

a partir de pequenas anedotas é um problema metodológico importante”. Por isso 

para Geertz “não é necessário conhecer tudo para saber o que uma coisa é”. (1989, 

30).  
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     A conclusão não é apresentada como um “como queríamos demonstrar” ou um 

“assim ficou provado que”, e neste sentido é que dizemos com Geertz que uma 

análise não se esgota pois sempre há a possibilidade de um recomeço. À 

modalidade de investigação praticada pode ser expressa como “fazer 

fenomenologia é passear sem destino pelo fenômeno sob a luz de sua essência”.  

    Na verdade, o procedimento aqui empregado não teve a pretensão de esgotar o 

objeto de análise. A qualquer leitor atento sempre poderão ser encontradas 

incompletudes. Isto se deve ao fato de que uma análise é, por definição, aberta. 

Nela aponta-se um projeto, abordagem e uma direção, mas jamais um analista em 

fenomenologia existencial bem como em antropologia, busca colocar um ponto 

final no seu trabalho definindo de uma vez por todas os aspectos nele envolvidos. 

Se for extremamente detalhada corre-se o risco de se tornar cansativa e entediante. 

Curioso é notar que no célebre estudo “O caso de Ellen West”, Binswanger 

coletou todas as formas de informações disponíveis a respeito da personagem que 

pretendia analisar resultando em uma descrição extremamente rica e detalhada a 

seu respeito. É possível verificar-se que em um caso como este, em muitos 

momentos, a descrição fala por si e a análise se torna apenas uma releitura das 

descrições obtidas. Em outras ocasiões uma simples frase contém de modo 

imiscuído uma estrutura complexa que somente a análise consegue evidenciar 

referendando as afirmações já citadas de Geertz.  

    A questão a respeito do modo como uma análise termina como também sobre o 

modo como podemos saber se ela realmente chegou à sua finalização aparece 

como uma questão de ordem metodológica relevante. Novamente podemos 

recorrer a Geertz que, neste sentido afirma que “você pára de interpretar quando 

não tem mais o que dizer” e acrescenta que “a corrente de um texto depois de um 

tempo se entrega, porque tudo o que sabemos de importante ou interessante já foi 

dito”. Não acredita o autor que “haja um ponto final óbvio que diga exatamente 

onde é o fim da interpretação, mas, depois de um tempo, depois de 4000 

discussões acerca da briga de galos, quem sabe baste”. (2001). 

    A questão da generalização do conhecimento obtido em uma entrevista de 

natureza qualitativa é sempre delicada. Em fenomenologia como em antropologia 

busca-se a natureza do específico, mas o alcance deste conhecimento não pode, 

em princípio, ser definido. Do mesmo modo que Geertz afirma é absurda a “noção 

de que se pode encontrar a essência de civilizações mais amplas em pequenas 
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aldeias” e que “não é possível a captação de um mundo grande em um pequeno” 

(32), podemos dizer que sempre em uma prática científica a generalização 

indiscriminada do conhecimento obtido a partir de poucos casos é sempre uma 

questão a ser realizada com cuidado, mas não significa que o aumento da 

quantidade de casos examinados viria a resolver essa questão. Deste modo, apesar 

de ser dito comumente que o conhecimento em uma investigação fenomenológica 

se refira tão somente àqueles casos que foram concretamente observados não se 

pode deixar de considerar a possibilidade da sua aplicabilidade a outros que não 

tenham sido.  

     Pode ser percebida uma similaridade entre uma investigação de natureza 

qualitativa e o chamado “testemunho” tal como é praticado em inúmeras situações 

de terapias de grupos e até mesmo em rituais religiosos. Um indivíduo narra a sua 

vivência ou por uma situação determinada pela qual passou. Imediatamente ocorre 

uma ressonância junto a todos os presentes com grande envolvimento emocional. 

Este envolvimento não decorre do fato daquelas pessoas ficarem condoídas ou 

penalizadas com o depoente tão somente, mas em virtude de uma identificação de 

cada um com a experiência descrita. As pessoas vêem a si mesmas naquela 

história que está sendo narrada e se a emocionalidade se espalha pelo recinto é em 

virtude da ocorrência de uma generalização espontânea que não foi buscada, mas 

acabou por ocorrer pelo simples fato de serem as respostas observadas expressões 

diversas de uma mesma essência.  

     A prática da pesquisa qualitativa, que é a natureza da pesquisa fenomenológica 

que foi aqui realizada, embora possa contar com dados originários de relatos ou 

até mesmo de informantes, tem na inserção do pesquisador no contexto 

investigado o procedimento ideal e mais adequado. Encontramos novamente em 

Geertz (1973, 32) um paralelo importante com a pesquisa fenomenológica quando 

ele diz que “os antropólogos não estudam AS aldeias, mas estudam NAS aldeias” 

e que o conhecimento não é produzido “SOBRE eles, mas COM eles”. Podemos 

do mesmo modo dizer que a pesquisa qualitativa e a prática da entrevista 

participante como seu instrumento fundamental, requer amplo envolvimento do 

entrevistador como os sujeitos entrevistados. Não é objetivando o sujeito que 

pesquisamos, mas vivenciando o mundo com ele.  

     Os resultados do trabalho na sua aplicação prática procuram fomentar uma 

reflexão que coloque em evidência a questão da paisagem sonora como um 
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aspecto constitutivo da vida cotidiana onde saúde, doença e qualidade de vida 

estão a ela vinculadas mesmo que não de forma tematizada. Esta reflexão 

permanente possibilitaria como decorrência, o planejamento de projetos acústicos 

públicos e privados onde o controle da sonoridade ambiental seria a tônica.  

     A banalização do ruído em todas as suas formas pode ser traduzida no 

cotidiano como o desenvolvimento de uma atitude passiva ou até mesmo alienada 

em relação aos seus malefícios que consiste em “se acostumar” com a sua 

convivência ou de ignorar a sua presença sem que as próprias pessoas se dêem 

conta de que estão tendo as suas identidades transformadas, geralmente com 

perdas das possibilidades de percepção da discriminação sonora e 

empobrecimento das interações pessoais. Acompanhando Schafer poderíamos 

dizer que na moderna civilização está ocorrendo uma degeneração da paisagem 

sonora. A mudança da paisagem sonora com a “difusão indiscriminada e 

imperialista de sons, em maior quantidade e volume, em cada reduto da vida 

humana” tal como nos fala o autor, leva, sobretudo nas grandes cidades e nos 

grandes centros industriais, a transformações patológicas que são geralmente 

irreversíveis das identidades das pessoas que traduzem a falta de uma reflexão a 

respeito da sonoridade do mundo.  
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Depoimento: caso de ressonorização pela tecnologia  
 
Introdução 

     Em primeiro lugar é muito bom poder escrever um depoimento de modo 

espontâneo sem que haja preocupação com estilo literário, poético ou acadêmico. 

Assim, farei um relato de minhas vivências dentro da condição de uma pessoa que 

já foi um ouvinte pleno e perdeu a audição de modo súbito com agravamento das 

perdas por um período de 12 anos seguido de recuperação parcial por implante 

coclear.  

     Não se trata, deste modo, de uma preocupação de formatar o discurso segundo 

normas cultas ou outra qualquer, mas apenas de colocar no papel um conjunto de 

relatos das vivências de todo um período que uns trinta anos, aproximadamente.  

     Binswanger, que toma comenta uma frase de Hofmannsthal, que diz “o que é o 

espírito o capta só o oprimido”. Diz o autor que a estrutura lingüística da frase nos 

lembra outras como “o que é a saúde, o sabe só o enfermo” ou “o que é a 

liberdade, o sabe só o preso” argumentando o autor que somente a perda de um 

bem nos faz compreender o valor deste bem.  

     Parafraseando Binswanger podemos dizer que “o que é ouvir, só o sabe o 

surdo”. Mas aqui não estamos entendendo por surdo aquele indivíduo que nasceu 

totalmente privado da audição e jamais teve qualquer contato com os sons do 

mundo. Este não tem conhecimento de nada em termos auditivos e para um caso 

como este não se pode falar em perda auditiva, já que nunca teve algo que pudesse 

ser perdido. Um surdo total teve a sua identidade constituída desde o início como 

surdo e não houve mudanças drásticas na sua formação e nem passou por crises de 

identidade como aquele que se viu na condição de perdendo a audição. Tal 

fenômeno não é o que ocorre com um ensurdecido que um dia foi ouvinte. O 

ensurdecido entende do que é ouvir e conhece a sonoridade do mundo como 

ninguém porque se volta agora para ela na condição de quem perdeu tal percepção 

e agora, na busca pelo reencontro com os sons perdidos dando a eles uma atenção 

toda especial que nenhum ouvinte é capaz de dar.  

     Não é da mesma maneira que ocorre com aquele que tinha audição e perdeu 

principalmente de modo súbito. Considerando o ato de ouvir agora sob o ponto de 

vista de quem já teve audição e perdeu eu poderia dizer que o ouvir é um ato de 
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plenitude. Sobretudo de plenitude sonora. É como se você não tivesse que fazer 

esforço nenhum para captar a sonoridade do mundo ao redor. Você está parado 

em um lugar qualquer, seja em uma praça, em um restaurante ou andando pelas 

ruas, etc. O som chega até você com toda a sua inteireza. Sons de pássaros, 

palmeiras esvoaçando ao vento, sons de carros nas grandes cidades, pessoas 

andando, sons das roupas próprias ou das pessoas em geral, enfim, tudo está 

disponível e aqueles sons que chegam até você são exatamente os mesmos que 

chegam até as pessoas que estão ao seu redor. Você sabe sem mesmo se dar conta 

que todos estão ouvindo o que você está ouvindo. Se um você está em um 

restaurante e um objeto cai no chão e você ouviu, você tem certeza, mesmo que 

não pense nisso, que todos também ouviram. Então não cabe perguntar uns aos 

outros se ouviram porque é certo que ouviram. Então significa que a sonoridade 

une as pessoas e as aproxima em um mundo comum.  

     Hoje, depois de longa experiência em perda auditiva eu fico admirado como as 

pessoas podem conversar em situações que para alguém que tem perda é 

completamente impossível a comunicação sonora. Dois motoqueiros conversando 

andando em pleno ruído do trânsito é pra mim uma coisa incompreensível. 

Quando eu vejo aqueles dois caras com suas cabeças cobertas por seus capacetes 

conversando e se entendendo em plena velocidade e cercados por todo aquele 

barulho eu sou tomado de total perplexidade. Não entendo como pode acontecer 

uma coisa dessas. Eu me lembro que, estando em um ônibus, eu era capaz de 

ouvir e entender o que as pessoas conversavam estando a uma distância 

considerável de mim. Ver alguém falando ao celular em meio ao ruído é outra 

coisa difícil de entender. Assim, o que para os ouvintes é perfeitamente normal 

para quem já teve audição e perdeu sabe que é possível, mas vê como inacessível 

e inalcançável. Um ensurdecido não é mais aquele que foi não apenas porque “não 

ouve direito”, mas porque se sente diferente mesmo. “No mundo sonoro eu não 

sou um deles”, tenho certeza de que todos relatariam desta mesma forma a sua 

experiência.  

 
Primeira perda esquerdo 

     Este acesso fácil e total ao mundo sonoro e a comunicação com as outras 

pessoas sob o ponto de vista do som começa a se modificar quando há perda 

auditiva. Foi o que me assustou de início porque você começa a se perceber como 
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não participante. O mundo começa a se tornar diferente, as relações começam a se 

tornar outras assim que se percebe como a mais leve perda auditiva.   

     Em 1985 eu percebi subitamente um processo que na época chamei de 

“revolução” no ouvido esquerdo. Não houve dor e nem outro sintoma que me 

incomodasse ou me fizesse desviar de minhas atividades cotidianas, mas mesmo 

sem dar muita importância para o fato sabia que algo havia ocorrido. 

     A primeira percepção do problema ocorreu quando fui falar ao telefone. Ao 

colocá-lo no ouvido percebi que não estava ouvindo como antes. Sem maiores 

traumas passei o telefone para o ouvido direito mantendo essa atitude ao longo 

dos anos seguintes. Não me importei com o fato e nem procurei ajuda médica para 

o exame deste ouvido. Como o problema era percebido por mim como 

insignificante não me vi como me transformando em surdo por isso.  

     Não tinha nenhuma dificuldade no dia a dia a não ser quando falava com 

alguém que se postava ao meu lado esquerdo, quer na rua, no ônibus ou em outra 

situação qualquer, mas bastava dirigir a ela o ouvido direito que o problema ficava 

resolvido. Sons que surgiam do meu lado esquerdo eram praticamente ignorados. 

Eu havia decidido que esse lado em termos de sonoridade deveria ser excluído.  

     Nessa época julgava ser absolutamente impossível discriminar sons e ter uma 

adequada percepção da fala pelo ouvido esquerdo. Mais tarde, com o 

comprometimento do ouvido direito, fato que viria a ocorrer anos mais tarde, o 

esquerdo passou a ser a “salvação da lavoura”, como mostrarei adiante. O ouvido 

esquerdo só era por mim considerado péssimo em comparação com o ouvido 

direito até então normal e que durante todo esse tempo era o “dominante” em 

relação ao ouvido já deficiente.  

     No ano de 1987 comecei a me preocupar em “recuperar” o ouvido esquerdo. 

Como até essa época não entendia absolutamente nada de audição e muito menos 

de seus problemas achava que tudo poderia ser resolvido com uma simples 

lavagem em uma farmácia.  

     Procurei um médico desses de convênio e após o procedimento de lavagem dos 

dois ouvidos, a primeira pergunta que ele me fez foi se eu estava ouvindo melhor. 

As sensações eram inusitadas: apareceu um chiado vindo do ambiente que mais 

tarde eu compreendi como sendo os sons agudos que eu tinha deixado de ouvir. 

Agora eu podia ouvi-los normalmente, mas soavam estranhos por já ter me 

acostumado à sua ausência. O acesso a esses sons que pareciam uma espécie de 
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chiado eram percebidos pelo ouvido direito e não pelo esquerdo. Este, como mais 

tarde ficou claro, não tinha mais a possibilidade de perceber esses sons agudos 

ambientais.  

     Eu estava me abrindo novamente para sons cujo acesso eu tinha perdido e não 

tinha tomado conhecimento. Não tinha deixado de haver uma perda, mas se era 

insignificante em termos de percepção da fala por outro lado mostrava que eu 

havia perdido a percepção de aspectos do ambiente que acabaram por se tornar 

para mim mais empobrecidos.  

     Eu percebi que o máximo que eu iria conseguir recuperar em termos de 

audição era aquela proporcionada pelo procedimento. Não deixei de sentir uma 

grande frustração, mas ao mesmo tempo entrei em contato com a realidade em 

termos de meus limites e possibilidades. Eu estava diante do meu máximo em 

termos de percepção sonora. A deficiência deste ouvido era minimizada pelo fato 

do ouvido direito ser absolutamente normal de modo que passei por esta 

experiência sem grandes sobressaltos, traumas ou desconfortos.  

     Em fins de 1987 dei início à preparação para a minha atuação como psicólogo 

clínico, atividade que vinha relegando a um segundo plano em virtude da ênfase 

que dava à atividade acadêmica como professor universitário.  

 

Segunda perda O ouvido direito 

     Tudo ia bem até o dia 25 de janeiro de 1988, uma quinta-feira, às 15:00 horas, 

quando fazia jardinagem em minha nova casa eu senti uma espécie de pressão no 

ouvido direito acompanhado de uma sensação de ouvido tampado. No momento 

apenas fiz um gesto reflexo de proteção do ouvido com a mão já que sentia que 

algo havia acontecido. No entanto, não me dei conta de ter havido qualquer tipo 

de perda ou queda de audição. Não senti dor e nem tampouco tontura naquele 

momento. A não ser a sensação de pressão interna e de ouvido tampado.  

     Posteriormente, com a evolução do quadro, ficou definida a surdez súbita já 

que ocorreu a queda auditiva em um momento absolutamente específico com dia e 

hora perfeitamente configurados.  

     Somente no domingo à noite, dia em que costumava visitar meus pais, que 

comecei a perceber que havia realmente uma queda auditiva. Sem me dar conta da 

gravidade do problema ainda fiz muitas piadas e brincadeiras com a minha família 
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a respeito da minha condição e da “possível surdez” que estava a caminho e sobre 

como teria dificuldade em entendê-los a partir daquele momento.  

     Diante da persistência dos sintomas voltei ao médico e tive a primeira 

constatação da gravidade do problema que até então desconhecia. Ao entregar-lhe 

o relatório audiométrico por ele pedido a sua expressão foi de espanto e 

perplexidade o que me deixou assustado. Eu tinha a esperança que ele me dissesse 

que poderia haver reversão do prejuízo constatado, mas logo ele tratou de colocar-

me em contato com a realidade. Disse-me que o problema era irreversível o que 

foi pra mim um choque terrível.  

     A essa altura o pavor de perder totalmente a audição e de me tornar um surdo 

total já estava instalado porque, diferentemente da época em que vivi apenas com 

a perda do ouvido esquerdo, eu já não tinha mais um ouvido normal e estava, 

portanto em uma condição em que começava a fazer parte do grupo dos autênticos 

surdos. Eu tomava conhecimento vivido do que era ser um autêntico surdo e, pego 

de surpresa, me sentia completamente despreparado para tal. Na época em que me 

vi surpreendido pela surdez a sensação mais terrível era a de estar me despedindo 

de uma coisa que eu era, um ouvinte normal, para ingressar em um grupo 

totalmente desconhecido por mim. Eu sentia como se o meu eu estivesse “indo 

pelo ralo”. Algo se esvaia sem que eu pudesse conter ou frear tal processo. Algo 

de mim estava se perdendo. Eu não seria mais aquele ouvinte que sempre fui. 

Estava assumindo uma nova personalidade que eu rejeitava, mas de maneira 

aterrorizante se impunha.  

     Depois de conviver com zumbido no ouvido esquerdo desde 1985, agora tinha 

início o surgimento de zumbido também no ouvido direito o que, sem que eu 

soubesse na época, evidenciava uma lesão de natureza neuro-sensorial, grave e 

irreversível. O problema deste ouvido já tomava totalmente as minhas atenções e 

praticamente vivia em função dele. Eu não pensava mais em outra coisa a não ser 

o problema auditivo. As minhas conversas com os demais fossem eles parentes, 

amigos ou colegas no âmbito profissional, giravam em torno da problemática 

auditiva. A queda da audição era constante e nitidamente perceptível.  

     Subitamente fui tomado por uma compulsão de consultar médicos um atrás do 

outro e indiscriminadamente. Eu não diferenciava consultas formais de conversas 

informais pelas calçadas ou pelos corredores de ambulatórios ou hospitais. E nem 

sempre me preocupava em saber se a pessoa com quem eu me “consultava” era 
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realmente um profissional capacitado para dar explicações e encaminhamento ao 

meu problema. Se eu visse uma pessoa vestida de branco nas proximidades de um 

hospital ou até mesmo andando pela rua, a qualquer hora que fosse eu a abordava 

e a inquiria sobre a minha audição. Dava para ver nas expressões faciais do meu 

interlocutor que ele percebia estar diante de alguém em pleno desespero. Eu 

cheguei a abordar barbeiros julgando ser um médico pelo fato de estar com 

vestimentas brancas.  

     As primeiras percepções da dificuldade de discriminação já se faziam notar. 

Em ambientes ruidosos eu não conseguia discriminar a fala das pessoas. As vozes 

de meus próprios filhos já começavam a se tornar difíceis de compreender. Eles 

conversavam entre si e eu não entendia nada.  

     Neste período, sobretudo em fevereiro de 1988, eu já estava tomado totalmente 

pela síndrome de pânico com todos os seus sintomas já presentes: sudorese 

noturna, pesadelos, sensação de que iria enlouquecer, idéias suicidas, sensação de 

despersonalização ou de que não era mais o mesmo ou de que estava “vestindo 

uma outra personalidade” e que estava me transformando em alguém que eu não 

tinha idéia de quem seria. A sensação de que eu estava em processo de mudança 

de personalidade era a mais terrível das sensações. Quem eu era, afinal? E em 

quem eu me transformaria? Eu sentia que o meu desespero estressava a todos e 

comecei a ser assaltado pela idéia de que a minha morte seria um grande alívio 

para toda a família. Eu tinha medo de dormir porque tinha a sensação de quando 

acordasse tinha virado outra pessoa que não era eu. Por isso permanecia acordado 

até de madrugada resistindo a pegar no sono. Quando dormia vinham os 

pesadelos. Em um deles eu via um enorme monstro semelhante a um dragão ou a 

um Godzilla surgindo lentamente no horizonte, urrando e apavorando as cidades e 

as pessoas sem, contudo destruir nada ao contrário dos monstros apresentados 

pelo cinema que são altamente destrutivos. A sensação era mesmo de terror 

mesmo que eu percebesse que estava diante de um monstro que ficava estático no 

seu lugar no espaço.  

     As idéias suicidas tomaram conta de mim com grande força e a minha morte 

era tida por mim mesmo como uma redenção e um alívio para tanto sofrimento e a 

única saída possível. Quem esteve como eu mergulhado em idéias suicidas sabe 

que só de pensar no suicídio a sensação é de alívio. E você pensa em alívio não 

somente pra você, mas que as pessoas ao seu redor também vão sentir alívio por 
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terem finalmente se livrado de uma pessoa tão estressada, desagradável e 

inconveniente que só fala num problema que só interessa a ela mesma.  

     Em uma noite de domingo senti um forte impulso de sair pelas ruas correndo e 

gritando depois de ter sido tomado por uma sensação de que havia um rato 

circulando dentro de mim. Felizmente lancei mão do pouco de sanidade que ainda 

restava em mim e consegui me controlar. Minha mulher aconselhou-me a 

consultar um psicólogo, idéia que foi rechaçada por mim. Um psicólogo não fazer 

nada pelo meu ouvido, apenas ajudar a suportar o sofrimento.  

     Eu iria me tornar um zumbi. Iria andar pelas ruas sem destino como um 

perdido sem planos, sem futuro e sem noção de nada. Eu não tinha idéia do que 

seria o meu futuro a partir dali. A idéia de ser surdo me apavorava. A surdez 

significaria não somente perdas como “lucros cessantes”. Sendo surdo eu não 

seria capaz de ganhar mais nada na vida. Não somente em termos de dinheiro, 

mas de tudo. Viver como um zumbi era o que eu entendia que me esperava. Passei 

a sentir raiva e desprezo pelo ser humano. Não raiva de uma pessoa específica, 

mas da humanidade entendendo que já que havia ser humano que ele poderia ser 

diferente ou coisa assim. O mundo se esvaia e eu sentia que estava perdendo tudo 

o que havia conquistado. Eu que tanto adorava ouvir música parei de ouvir.  

     Durante esse período eu cheguei a fazer ligação para uma escola de surdos, 

ocasião em que conversei com a psicóloga da instituição, procurando informações 

a respeito de profissionais que pudessem fazer um diagnóstico e tratamento 

confiável para o meu caso. Não obtive nenhum sucesso nessa tentativa, mas esse 

contato foi importante por me colocar a par do modo como vivem os surdos e que 

tipo de vida eles levam, apesar de ter uma limitação tão importante. Depois da 

conversa e das informações a respeito dos surdos da escola pintou na minha 

cabeça algo como “bom, os surdos também vivem!” Para mim significou uma 

espécie de aceno para a aceitação de minha condição de surdo que eu achava que 

inexoravelmente se avizinhava.  

     Ao buscar contato com um respeitável médico de São Paulo fui informado a 

respeito de um aparelho capaz de devolver a audição a surdos totais. Falava o 

médico a respeito do implante coclear e argumentava ele que seria tarefa delicada 

“inserir um surdo total no mundo dos sons sem um grande preparo prévio”. Foi 

quando fui informado pela primeira vez a respeito do implante coclear. Na 

ocasião não tive nenhum interesse em conhecer alguma coisa sobre tal aparelho 
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dada a minha preocupação em encontrar de maneira urgente uma resposta para o 

meu problema, mas a informação ficou guardada e me fui útil mais tarde. De certa 

forma foi reconfortante saber que ainda seria possível encontrar um recurso 

mesmo que a minha audição entrasse em derrocada total.  

 

Resignação e estabilização 

     Nessas andanças por consultórios diversos conheci o Dr. R e ao procurá-lo em 

04/04/88 não tive mais dúvidas. Ele seria o meu médico daí pra frente. Ele se 

mostrou muito afável, comunicativo e também “muito mentiroso”. Percebendo 

que eu estava no fundo do poço emocionalmente e em termos de stress, numa 

condição deplorável, tratou logo de jogar para cima de mim suas “doces 

mentiras”. Dizia que a minha audição iria “voltar ao normal” e eu que não deveria 

me preocupar com próteses de qualquer tipo.  

     Embora eu tivesse ficado com uma sensível perda auditiva, eu percebi que ela 

em praticamente iria influir no meu dia a dia. Eu poderia continuar atuando como 

professor sem grandes prejuízos para o exercício de minhas funções. Poderia 

participar de reuniões profissionais, encontros com amigos, ir a festas, freqüentar 

lugares barulhentos como restaurantes e até conversar no carro no meio do 

barulho intenso do trânsito. Em bate papos em família ouvia perfeitamente e 

cheguei a comentar com os meus parentes que “se eu soubesse que iria ficar assim 

com aquela audição não teria me desesperado tanto” e que eu iria dar uma festa se 

eu chegasse aos 60 anos ouvindo “tudo aquilo”.  

     A tranqüilidade voltava apesar da sensível perda auditiva. Uma boa dose de 

resignação foi necessária para enfrentar a frustração causada pela perda. Para 

superá-la eu olhava não para mim, mas para os outros. Habituei-me a olhar os 

infortúnios alheios. Pensava que se ninguém passa por esse mundo incólume, 

então por que eu deveria ficar impune? Quem como eu teve uma vida repleta de 

coisas boas, uma infância feliz e vivia cercado de sucesso e conforto tinha que 

passar por algum dissabor pelo menos uma vez na vida. O lamentável episódio da 

perda auditiva podia perfeitamente ser absorvido.  

     Ao conversar com pessoas de um modo geral, ninguém acreditava, achavam 

que eu estava fingindo. Somente depois de uma breve conversa é que as pessoas 

ficavam convencidas da minha nova condição. Ficava clara para mim a afirmação 

de que a “surdez e uma deficiência invisível”. Esta condição foi sendo assimilada 
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aos poucos e deixou de parecer pra mim com tão catastrófica. Passei a conviver 

bem com ela. 

     Abandonei meus planos de me tornar psicólogo clínico e também a tentativa de 

dar continuidade aos meus estudos em pós-graduação. Entendia que tinha chegado 

aos meus limites em termos de atuação profissional, sobretudo porque tais 

atividades requeriam intensas interações humanas e a percepção da fala era nessas 

atividades, fundamentais.  

     Dei continuidade às atividades no magistério onde a interação é do mesmo 

modo intensa, mas a diferença é que já era uma coisa conhecida e eu tinha, bem 

ou mal, recursos pessoais desenvolvidos para realizá-as. 

     Passei a me interessar vivamente por aprender língua de sinais e percorri 

diversas escolas de surdos e a freqüentar eventos onde a língua de sinais era 

utilizada. Eu me identificava com os surdos sinalizados. Porem, apesar dos meus 

“esforços” não consegui avançar muito. Depois vim a compreender que aquele 

não era o meu grupo e nem com ele me identificava. A resistência em relação a 

eles foi determinante fundamental nas minhas dificuldades em aprender libras.  

     Uma professora insistia para que eu adotasse a identidade surda: “Você é 

surdo!”, dizia ela. “Eu não sou surdo apenas ouço mal”, eu respondia. Ela e 

ninguém nunca me convenceram. A negação da nova identidade foi total.  

     Eu dava preferência por diálogos com pessoas que tivessem boa dicção. 

Chegava a discriminar as pessoas segundo a facilidade que eu tinha de entendê-

las. Vozes difíceis, pessoas que “falavam para dentro”, com má dicção ou que 

falavam baixo demais eram por mim evitadas ou o tempo que eu destinava a elas 

era sempre muito curto. Se uma pessoa de péssima dicção insistisse em continuar 

o diálogo eu dava um jeito de incluir mais alguém no papo ou me retirava do local 

rapidamente.  

     Pedir pra pessoa repetir era um costume que eu adotei com parcimônia. 

Ninguém tinha obrigação de falar comigo de maneira especial. Por isso eu preferia 

deixar de entendê-la a pedir pra falar mais alto ou mais claro. Quando não 

entendia na segunda vez deixava pra lá ou usava o recurso do “fechamento” da 

gestalt que consistia em tomar o percebido como partes de um todo e completar 

com aquilo que eu supunha ter sido dito. É claro que isso gerava situações 

hilariantes como aquelas em que você julga ter sido dito uma coisa quando na 

verdade foi dito outra “apenas parecida”.  
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     Ruído de fundo sempre me atrapalhou nas conversas. Música ambiental 

também. Quando eu estava conversando com alguém em silêncio e começava a 

tocar no ambiente uma música qualquer eu percebia que a pessoa nem se abalava 

com aquilo, mas para mim era a senha para encerrar o papo. Eu não iria mais 

poder entendê-la. Com isso ficavam limitados os espaços sociais nos quais eu 

poderia freqüentar e me relacionar. Estes eram os ambientes silenciosos ou, se 

ruidosos, apenas se estivesse na companhia de amigos mais chegados ou de 

familiares porque o som de fundo ou o ruído ambiental cortava a interação. Eu 

não me expunha nesses ambientes por isso evitava festas ou outro lugar de 

relações intensas e com muita conversa. A combinação muita gente associada a 

musica ambiental era fatal. Fugia desses lugares mesmo que me parecessem 

atraentes. Ou só o fazia acompanhado da minha mulher. Uma coisa que acabou 

por parecer divertida foi o fato de que se alguém nesse ambiente me fizesse uma 

pergunta ela se apressava em responder por mim. Em seguida eu concordava. As 

pessoas em geral ficavam satisfeitas com as respostas dela. A surdez talvez seja a 

mais divertida das deficiências.  

     Eu tinha desistido de prosseguir nos meus estudos. Abandonei qualquer plano 

de realização de novos estudos por sentir-se impossibilitado de ouvir e de 

acompanhar os diálogos entre colegas. Sentia-me completamente despreparo da 

condição de neo-surdo. A nova identidade não incluía atividades antigas.  

     Uma novidade que surgiu foi a dificuldade em perceber de onde vinha o som. 

Eu ouvia um pássaro ou uma pessoa falando ou me chamando, mas era incapaz de 

dizer de onde vinha o som e consequentemente ficava de bobeira procurando a 

fonte sonora. Às vezes a pessoa estava do meu lado, eu a ouvia, mas mesmo assim 

não identificava quem tinha falado comigo. Todos olhavam pra mim com espanto 

nessa hora.  

     A percepção visual acabou por se desenvolver mais em função da perda 

auditiva. Passei a ficar mais atento às pistas visuais para compensar a falta dos 

sons.  

     No início de 1989, já mais resignado e emocionalmente recuperado, decidi 

seguir o conselho do Dr. R. e procurei a empresa de aparelhos auditivos para a 

realização dos testes preliminares para a adoção do aparelho de amplificação 

sonora.  
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     Ao chegar à porta da empresa, no entanto, fui tomado por uma crise de choro. 

Tive uma recaída e achei um absurdo estar passando por uma situação daquelas. 

“Aquilo não era pra mim”, eu pensava. Estimulado pela minha mulher acabei por 

aceitar a situação e entrei na loja para as informações de praxe e para marcar os 

exames preliminares para a aquisição de um aparelho.  

     Com base em resultados audiométricos anteriormente obtidos, foi proposto 

pela fonoaudióloga que me atendeu, um teste com um aparelho intra-auricular que 

já estava em obsolescência na época. Era um aparelho grande, desconfortável e 

antiestético. Fiquei com ele e usei-o em situações familiares e em ambientes 

corriqueiros do cotidiano sem, contudo, testá-lo em situações profissionais. Se a 

resistência inicial ao uso do aparelho já era muito grande, a estética do aparelho 

piorava as coisas, pois, para mim, incorporar tal recurso significava adotar um 

modo de ser surdo que eu insistia em recusar.  

     Comprei o aparelho de amplificação sonora, mas a resistência a usá-lo no 

cotidiano continuava. Decidi que somente o usaria em condições especiais e de 

grande necessidade como em sala de aula na minha atuação como professor, em 

reuniões profissionais ou em encontros importantes. Não faria uso ao dirigir 

automóvel pelas ruas ou em casa ou mesmo ao realizar tarefas cotidianas como 

em compras, ida ao banco ou qualquer outro lugar público. Em encontros 

familiares eu também me negava a usar o aparelho. Enfim, recusava sempre que 

podia e somente fazia uso dele quando a situação exigia. Alem de julgar 

desnecessário o seu uso, já que me sentia um perfeito ouvinte recusando para mim 

a identidade de surdo eu tinha medo de me tornar dependente dele. No fundo um 

motivo relevante era o constrangimento que evitava passar em público. Não me 

sentia “normal” ostentando “coisa de surdo” no ouvido. Eu seria percebido como 

deficiente e odiava a idéia. Ainda mais eu me perguntava por que eu deveria usá-

lo se poderia me virar muito bem sem ele podendo até mesmo conversar em 

situações de intenso barulho sem dificuldades. Eu me sentia orgulhoso quando 

alguém que conhecia perguntar por que eu não estava usando o aparelho eu 

respondia: “não preciso”. Eu falava ao telefone a não ser em conversas com 

pessoas de vozes “difíceis”.  

     Essa, eu diria que foi a fase da negação da surdez. Havia em mim um misto de 

indiferença quanto às conversas de conhecidos próximos com uma espécie de 

“fingir que ouço” quando estava em grupos. As falas dos demais eram 
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acompanhadas de uma espécie de “concordância implícita” quando não conseguia 

acompanhá-las. Na verdade é próprio da minha maneira de ser um traço de 

introversão. Nunca gostei mesmo de participar de grandes grupos de conversas e 

quando ocorreu a perda auditiva eu tive a sensação de que tal problema veio na 

pessoa certa, ou seja, se eu não dava muita bola para fazer parte de grupos de 

conversas e de intensas interações pessoais, agora a coisa ficava claramente 

configurada de modo que eu não iria sentir grande falta delas. Mas não há dúvidas 

de que há uma grande diferença entre ouvir e não querer ficar restrito às 

interações de um grupo e não poder dele participar por impedimento sonoro ou 

auditivo como era o meu caso.  

     No cotidiano eu desviava dos encontros fortuitos. Se eu visse um conhecido e 

entendesse que era grande a possibilidade de estabelecer com ele um diálogo mais 

demorado eu dava um jeito de evitá-lo de alguma forma. Comportamentos como 

os de fuga, esquiva e evitação eram comuns no meu cotidiano.  

     Não há duvidas de que o mundo encolhe quando você tem uma deficiência. 

Sons que antes eram totalmente disponíveis, interações possíveis, musicas que 

você poderia ouvir a qualquer momento, discriminação sonora que eram 

tranqüilas, entendimento de tudo o que se passa ao redor no espaço sonoro agora 

ficam mais distantes e inacessíveis. Por outro lado a percepção visual melhora e o 

entendimento de pistas visuais fica mais aguçado. Eu via pessoas tentando 

conversar à distância e no meio de intenso ruído e evidenciando grande 

dificuldade de compreensão um do outro. Acompanhando o diálogo muitas vezes 

eu entendia tudo o que falavam mesmo sem ouvi-las. Elas próprias tinham às 

vezes que se aproximar para se entenderem melhor. Era quando eu percebia que 

quem tem audição normal tem na sonoridade da fala praticamente o único meio de 

interação.    Ninguém desenvolve a percepção de pistas visuais como o surdo. 

Neste sentido eu captava tudo. Não somente a chamada expressão facial, mas 

pequenos gestos e inflexões do rosto e das mãos nada me escapavam. Foi uma 

coisa natural esse desenvolvimento e sem que eu me submetesse a qualquer 

treinamento. É claro que era insuficiente para a compreensão da totalidade das 

interações, mas foi interessante notar o modo como mesmo sem se dar conta, o 

desenvolvimento de um sentido ocorre como compensação de outro que se perde. 

Você vai mudando a sua maneira de ser e de interagir sem se dar conta.  
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     Julgando serem os meus ouvidos de fragorosa fragilidade, eu comecei a 

superprotegê-los. Não saia de casa sem entupi-los com algodão. Eu achava que 

qualquer ruído do cotidiano poderia detoná-los ainda mais.  

 
Quebra da estabilidade: nova queda no ouvido direito 

     A relativa e confortável estabilidade auditiva durou até meados de 1992 

quando subitamente houve uma nova queda muito sensível em ambos ouvidos, 

mas comprometendo principalmente o ouvido direito. Ao fazer uso de telefone 

nessa época percebi que uma nova perda estava instalada deflagrando todas as 

reações emocionais que julgava estar livre. Parei definitivamente com o uso do 

telefone por esse ouvido. Não havia mais discriminação possível.  

     Nessa consulta, com a realização de nova audiometria, ficou evidente a 

envergadura e gravidade da queda auditiva. Sumiram os agudos, sobretudo no 

ouvido direito. Eu parara de ouvir qualquer frequência acima de 2000 Hrtz fato 

este que mudava o patamar da minha surdez: antes moderada, agora se tornava 

severa e ficava evidente a sua natureza progressiva.  

     Pela primeira vez o Dr. M. fez referência a indicação de Implante coclear para 

o meu caso. “Ele não tem mais células, somente o implante coclear pode ser 

indicado para o caso dele”, disse o médico à minha mulher. Eu recusei a proposta 

com a concordância de seu colega, o Dr. R. No segundo semestre, no entanto, 

houve uma progressão na queda, sobretudo no ouvido esquerdo.  

     Não havia mais discriminação possível já que só passava a ouvir ruído. As 

relações interpessoais se tornaram praticamente impossíveis e mesmo conversas 

simples em ambientes familiares ou com amigos próximos eram realizadas com 

muito esforço de parte a parte. Reuniões de trabalho com colegas, mesmo em 

ambientes silenciosos, se davam com muita dificuldade. Praticamente deixei de 

ouvir músicas porque não conseguia mais captar sons agudos e nem timbres 

metálicos. Eu considerei que essa queda ocorrida no segundo semestre de 99 só 

foi comparável em gravidade com a primeira delas ocorrida em janeiro de 88, 

onze anos antes.  

     O pânico novamente se instalou. A instabilidade era o que mais me assustava 

com mudanças constantes e nenhum porto seguro. Eu dizia que aceitaria a perda, 

mas que ela se estabilizasse. O problema não era a perda em si, mas a sua 

instabilidade. Eu não poderia contar com a situação atual porque ela poderia 
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mudar a qualquer momento. Todo mundo que tem uma deficiência em um dos 

olhos, um dos ouvidos ou até em um dos braços ou pernas, acredito que acaba por 

jogar todas as fichas no órgão menos comprometido, mas no meu caso eu não 

sabia em qual apostar porque a instabilidade era tão grande que aquele ouvido que 

era o melhor hoje, passava a ser o pior amanhã.  

 

O segundo aparelho de amplificação sonora 

     Em conversa com o Dr. R. usando ele um esquema do sistema auditivo de um 

livro, mostrou-me como ocorria a minha patologia auditiva, ou pelo menos aquela 

que ele julgava que eu tinha, ou seja, a hipertensão endolinfática, disfunção básica 

da Doença de Mèniere. Ao analisar as novas audiometrias levadas por mim 

afirmou que eu estava em pleno processo de estabilização da perda o que foi por 

mim considerada uma coisa sem sentido, mais uma de suas tentativas de criar para 

mim um mundo de fantasias onde tudo daria certo e tudo terminaria bem. Mas é 

claro que eu, que nunca me deixei levar pelas frases animadoras dele não seria 

agora que me deixaria levar. As audiometrias mostravam o contrário do que ele 

dizia. A derrocada era óbvia e visível. O Dr. Mentiroso atacava novamente. E eu 

queria acreditar e quase acreditei, mas agora não dava mais. A realidade se 

impunha e eu já tinha uma alternativa: o implante coclear, mas eu não estava 

convicto. Eu até que queria acreditar no Dr. R. e desistir da consulta que tinha 

marcado com o Dr. B na busca pelo implante coclear.  

     Terminando a conversa como Dr. R. eu deveria me dirigir ao consultório do 

Dr. B. a fim de tratar do implante coclear que eu buscava, mas, envolvido pelas 

explicações do Dr. R. pensei em desistir da consulta. Minha mulher, que estava 

comigo e acompanhou a conversa com o Dr. R, ao ver a minha hesitação, 

argumentou que se eu já estava ali perto do consultório do Dr. B. deveríamos 

comparecer à consulta marcada.  

     Um fato curioso e que, certamente, merece por parte dos psicólogos uma 

adequada interpretação, foi que eu me esqueci de levar o endereço e telefone do 

Dr. B. comigo. Embora fossem bem próximos os consultórios dos três médicos, o 

do Dr. M era no mesmo prédio e no mesmo andar que o consultório do Dr. R. e o 

consultório do Dr. B ficava a uns quatro quarteirões do prédio dos dois. Eu então, 

não tinha idéia, no dia, onde o consultório do Dr. B ficava. Assim tive que pedir 

ajuda para uma prestativa vendedora de uma loja de decorações na rua em frente 
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ao o consultório do Dr. R. Ela ligou para o auxilio à lista e descobriu o telefone do 

Dr. B.  

     Durante a consulta com o Dr. B e depois de ouvir-me sua resposta imediata foi 

que “o implante coclear não é pra você, você está ouvindo!” Deixava-me 

espantado o fato de que todos os profissionais com quem eu conversava médicos 

ou não, diziam que eu ouvia mesmo que eu continuasse a sentir que dia após dia a 

minha audição se deteriorava. Parecia que o único que me considerava um surdo 

era eu mesmo. Para os demais a imagem que eu tinha era a de alguém que não 

sofria nenhum problema auditivo. Eu gostaria de poder ver a mim mesmo nem 

que fosse por alguns instantes para saber como é “que eu era visto de fora”. 

Infelizmente a percepção que eu tinha de mim mesmo era completamente 

diferente da dos demais.  

     Desde que o problema auditivo se instalou eu ouvi de médicos dos mais 

diversos inúmeros diagnósticos totalmente diferentes uns dos outros: fístula 

perilinfática, infecção do ouvido interno, doença auto-imune, doença de Mèniere 

que acomete apenas a cóclea, entre outros. Até que veio o diagnóstico definitivo a 

partir de um exame pedido pelo Dr. B. O resultado, depois de doze anos de 

procura foi positivo para o anticorpo 68 kd (hsp – 70) através do método Western 

Blot.  

 

A lista de implante coclear e o encontro 

     Com a audição no fundo do poço ainda apelei para o uso de um aparelho 

digital que era anunciado como sendo de última geração, mas que me irritava 

profundamente. Com ele só ouvir ruídos sem sentido, com discriminação sonora 

igual a zero e era inútil para comunicação social. Como ficou evidente que os 

aparelhos de amplificação sonora não podiam mais me dar qualquer tipo de ajuda, 

comecei a pensar em Implante coclear. A surdez já estava em nível severo-

produnda.  

     A proposta de adoção do implante coclear que me havia sido feita em 94 agora 

para mim se tornava para mim uma obsessão. A internet facilitava as coisas e nas 

pesquisas que eu realizava eu encontrava muitas informações úteis.  

     Em uma dessas pesquisas encontrei referências a respeito de um Fórum de 

Implante Coclear. Imediatamente procurei investigar a que se propunha esse 
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Fórum. Eu via nele uma oportunidade de sanar uma curiosidade que há muito 

tempo eu nutria: como afinal, ouve um implantado coclear?  

     Todos os participantes que haviam se submetidos ao implante coclear eram 

unânimes em afirmar que as suas vidas haviam sido melhoradas após o implante. 

Diziam que falavam ao telefone que é o grande tabu para um surdo. Falar ao 

telefone significa uma enorme conquista e serve quase como um símbolo do 

sucesso de qualquer intervenção na surdez.  

     Fizemos um encontro “ao vivo” e os surdos implantados presentes 

conversavam entre si a distâncias consideráveis em meio ao ruído enquanto eu 

mal podia entendê-los e até com a pessoa que estava ao meu lado eu tinha 

dificuldade de me comunicar. Falavam maravilhas do implante.  

     Saí do encontro realmente impressionado com os benefícios que o implante 

coclear pode trazer e sobre o modo como pode melhorar a qualidade da interação 

do surdo. No caminho de volta para casa pensei: “é isso o que eu quero!” Foi o 

instante da decisão. Eu escolhia nesse momento ser um membro do grupo dos 

implantados cocleares e, aliás, eu já me sentia como sendo um deles. Nesse 

encontro eu me encontrei comigo mesmo. Todas as tentativas convencionais de 

recuperação da minha audição se tornavam coisas do passado e eu assumia uma 

nova perspectiva. Entrei no encontro com uma cabeça e saí com outra.  

     Fui aceito como candidato ao implante no CPA de Bauru e recebi o implante 

coclear em cirurgia realizada pelo Dr. O. A expectativa de voltar a ouvir o solo de 

violino de Ária Cigana era enorme bem como o de voltar a manter 

relacionamentos que eu havia perdido há tempos.  

     Após a cirurgia, ao voltar ao trabalho eu tinha o ouvido operado totalmente 

anulado de modo que no meio de intenso relacionamento interpessoal eu 

trabalhava “por instrumentos”.  Valia-me de pistas visuais e de resíduos sonoros 

que não apenas não resolvia as minhas necessidades auditivas que já eram 

agravados por ruídos ambientais prejudicando mais ainda a tão comprometida 

discriminação sonora, sobretudo a da fala.  

     Eu tinha planejado, para enfrentar as condições extremamente desfavoráveis, 

me expor o mínimo possível em qualquer que fosse a situação. Compus um 

“manual” preventivo que buscaria seguir a risca para o período que antecederia a 

ativação do implante que significava colocar o aparelho em funcionamento, que 

implicaria em evitar contatos desnecessários, falar o máximo e ouvir o mínimo, 
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conversas apenas com pessoas mais próximas e íntimas, disfarçar e simular 

quando em conversas com estranhos e se o assunto fosse importante como no 

contexto profissional eu adotaria a tática de Beethoven: “escreva!”. Em encontros 

sociais a minha mulher serviria como intérprete e em grupos usaria uma técnica 

que já tinha se mostrado eficiente: o uso do “âncora”, ou seja, ficar próximo de 

uma pessoa cuja voz é mais clara e, através dela, entender o que o grupo conversa. 

Eu não me alongaria em conversas em meio ao ruído típico de uma universidade, 

apenas cumprimentaria meus amigos e conhecidos com muita brevidade. Enfim, 

sabedor que eu era de longa data dos prejuízos que a falta de uma boa audição 

pode provocar em momentos de encontro, não iria enfrentar desnecessariamente 

situações de grandes desgastes para todos. Eu entrava em compasso de espera. 

Adiava para depois da ativação do implante coclear todas essas formas de 

encontro porque antevia que se houvesse o sucesso, essa fase obscura teria sido 

apenas um momento passageiro e até de grande aprendizado.  

 
A volta do filho pródigo em Bauru 

     Quatro meses depois, de volta a Bauru, ocorreu a tão esperada ativação dos 

eletrodos implantados. A maior emoção que se sente nesse momento para um 

surdo reside no fato de ouvir pela primeira vez sons com os quais nunca teve 

contato. Pacientes surdos totais relatam que é esse um momento de indescritível 

emoção. É a descoberta de algo totalmente novo em suas vidas que não significam 

apenas a tomada de contato com estímulos novos. Significa, sobretudo o momento 

de abertura para um mundo novo e repleto de novas possibilidades nunca antes 

vivenciadas. Significa que ao entrar na sala de ativação você é uma pessoa e 

quando sai é outra. Ninguém sai o mesmo daquele processo. É um verdadeiro rito 

de passagem sonora. Um mero tom de alta frequência, um agudo tem o poder de 

transformação do indivíduo que nenhuma outra coisa vivenciada tem e eu estava 

preparado para ser outro dali para frente. É desse vislumbre que brota toda 

emoção que se sente nesse momento. Para quem nunca ouviu, o momento da 

ativação é absolutamente mágico. Para quem já ouviu e perdeu a audição como 

era o meu caso a magia é a mesma ou talvez até mais intensa.  

     Bem o mal eu sempre mantive contato com o mundo sonoro. Durante as 

realizações das audiometrias eu conseguia ouvir até a frequência de 2000 hrtz e 

nada mais. Sons agudos tinham sido excluídos completamente de meu mundo 
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sonoro. Quando teve início o processo de ativação eu voltei a ouvir sons agudos 

novamente. Foi uma coisa de louco. Eu escrevi num papel: “a volta do filho 

pródigo sonoro”. O mundo voltava a se expandir. Não era apenas um apito agudo 

no meu ouvido. Era um espaço sonoro que há muito tempo havia se extraviado e 

perdido. Tons agudos dizem respeito a um universo sonoro todas as palavras que 

tem a letra “s”, “f”, “x” e tudo o que elas significam em termos de interação com 

as outras pessoas. Esse universo todo agora estava voltando.  

     Depois de realizado o processo de ativação em sua totalidade quando eu ouvia 

apenas estímulos sonoros, mas não em um contexto de diálogo e na qualidade de 

tons puros, a fonoaudióloga me disse que iria ligar o processador da fala já 

programado e que iríamos conversar. Assim foi dado início ao teste mais 

aguardado e pelo qual havia esperado tanto tempo.  

     Logo que foi ligado o processador da fala os primeiros sons que eu ouvi foram 

uma espécie de “borbulhar” sonoro que persiste até hoje sem explicação. Eu não 

percebia esses sons como originário de alguma fonte identificável. Pareciam 

flutuar livremente no espaço como se fossem “bolhas de sabão sonoras”. Em 

seguida, a fonoaudióloga deu início à nossa conversa. Nas primeiras frases 

proferidas por ela deu para perceber uma nítida melhora na percepção da fala.  

     A conversa não girava em torno de alguma coisa específica. Soltávamos 

palavras ao acaso em frases absolutamente soltas e sem sentido. Era a primeira 

sensação de ouvir, tanto a voz da fonoaudióloga como a minha própria voz, dentro 

da condição de implantado coclear. O momento me pareceu muito emocionante, 

mas ao mesmo tempo muito divertido, sobretudo pela esquisitice da minha própria 

voz.  

     A voz da fonoaudióloga era mais nítida e clara embora eu não a percebesse 

como estando falando em alto volume. A clareza percebida no momento em que 

começamos a dialogar mostrava para mim que as minhas dificuldades auditivas 

não eram decorrentes da falta de volume nos sons, mas da falta de “componentes” 

importantes na formação da sonoridade e que agora, repostos pelo implante 

faziam com que as lacunas viessem a ser preenchidas. Uma frase composta apenas 

com freqüências de até 2000 hrtz, tornava-se compreensível, mas outra formada 

por freqüências de 2000 hrtz para cima já tornava a compreensão impossível 

mesmo que ouvida a 80 db porque era constituída por freqüências para as quais eu 

já era surdo total. Agora, mesmo quando ouvida a 30 db, a sua percepção era bem 
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nítida. Outro fator ainda que melhorou significativamente foi a minha leitura 

orofacial. A compreensão da fala formava com os movimentos faciais um 

conjunto harmonioso que tornava a audição bem mais fácil e tranquila. Nos 

primeiros minutos de uso do implante, sem que eu tivesse me submetido a 

nenhuma forma de treinamento, o sucesso do processo já era visível.  

     Em uma sessão de ativação o processador era ligado e desligado de maneira 

intermitente. Em um momento em que ele precisou ser desligado, as fonos 

continuaram a conversar comigo sobre um assunto relativo ao processo que se 

desenrolava. Para minha surpresa eu não conseguia entendê-las com clareza e os 

sons de suas vozes voltaram a se tornar abafados, toscos, distantes e 

incompreensíveis. Automaticamente lhes pedi que ligassem o processador porque 

não conseguia entendê-las. A melhora foi instantânea e eu já não mais conseguia 

conversar sem o seu uso. Estava criada em tempo record a minha dependência em 

relação ao implante coclear.  Com o implante eu era um, sem o implante eu era 

outro.                

     Já nos primeiros diálogos que mantive com pessoas da equipe do CPA, pude 

aquilo que no mundo dos implantados costuma-se chamar de “voz de Pato 

Donald”. Na verdade eu não achei que as vozes, tanto a minha como as dos 

outros, tivessem ficado próximas da voz do personagem infantil. Eu as ouvia 

apenas como se tivessem se tornado ligeiramente anasaladas. A minha própria 

voz, mais do que a das outras pessoas, era a que mais apresentava esse efeito e eu 

a estava achando completamente ridícula, embora estivesse me divertindo muito 

com as suas inflexões. Não era eu naquela voz. Eu teria que me acostumar com 

ela.  

     Uma indagação que me perseguia dizia respeito aos resultados que eu 

conseguiria em uma audiometria de campo. Que eu estava ouvindo sons de alta 

freqüência que há tempos não ouvia era uma coisa certa, mas eu não podia ter 

ainda uma idéia de como se configuraria esses ganhos em um exame mais preciso. 

Eu tinha me acostumado a ver “no papel”, em gráficos específicos a cara das 

minhas quedas auditivas e agora eu queria ver também “no papel” como tinha 

ficado aquilo que no cotidiano já se mostrava como sendo uma grande 

recuperação de minha audição.  

     Os resultados foram realmente surpreendentes e eu vi confirmada na 

audiometria os bons resultados que já estava percebendo no cotidiano e nas 
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conversas com as pessoas em geral. Havia o retorno de todas as frequências acima 

de 2000 hrtz que estavam perdidas alem de uma audição na média de 35 dbs o que 

praticamente significava uma surdez leve e, fundamentalmente eu acabava de ser 

incluído em um universo muito maior de pessoas e de interações. Como eu havia 

dito: entrei na sala da fonoaudióloga um e sai outro. Um apito agudo muda a 

pessoa por inteiro.  

 

O primeiro debate 

     Desde que cheguei ao CPA eu tinha em mente reunir todo material que fosse 

produzido sobre o meu caso e juntá-lo aos exames antigos para fins de estudo. 

Era, no entanto, norma do Hospital restringir qualquer saída de exames por parte 

de pacientes sob a alegação de que tal material era de uso privativo do Hospital. 

Obviamente eu não aceitei tal alegação o que acabou por gerar uma longa 

discussão com as funcionárias da Ouvidoria do Hospital a respeito do meu direito 

de ter acesso àquilo que foi produzido ao meu respeito. A conversa se deu em um 

uma sala silenciosa e de boa acústica onde houve uma discussão acalorada e 

intensa. 

     Neste episódio eu pude constatar a eficiência do uso do implante coclear, pois 

pude acompanhar todo o desenrolar da discussão sem perder o fio da meada e nem 

ter que pedir para repetir o que as moças diziam como já era de meu costume. 

Fazia muito tempo que eu não me engalfinhava em um debate como aquele. As 

moças não perceberam, mas eu alonguei o debate o quanto pude porque eu estava 

em plena “lua de mel sonora” e estava adorando curtir minhas novas 

possibilidades de relacionamentos. Eu sempre procurei evitar entrar em discussões 

mesmo entre amigos porque dificilmente eu conseguiria acompanhar o que era 

dito. Aquela discussão reforçava os resultados da audiometria e deixou claro para 

mim que uma nova e rica vida plena de diálogos estava voltando. Ao final de tanta 

discussão eu consegui convencer as funcionárias da Ouvidoria do Hospital e me 

foi dado todo material que eu havia pedido. Ficou provado que eu fui convincente.  

 

De volta a São Paulo 

     Voltei para casa e como havia chegado tarde da noite todos já tinham ido 

dormir e acabaram por se levantar de suas camas para um breve bate papo o que 

tornou o teste familiar do uso do implante muito breve e insuficiente, mas mesmo 
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assim foi possível perceber o maior conforto e clareza nos diálogos com a família, 

principalmente com a minha mulher cuja fala rápida e com voz aguda, sempre se 

constituiu em um grande problema de discriminação. Daí pra frente daria pra eu 

ganhar nas discussões.  

     As férias estavam terminando e eu me preparava para voltar às atividades 

docentes. Eu me sentia seguro o suficiente para o retorno e os alunos sabiam que 

iriam me reencontrar usando um nada discreto aparelho retroauricular.  

     O semestre letivo transcorreu normalmente e eu pude observar na minha 

prática profissional os efeitos positivos do implante coclear. Melhoraram os 

diálogos, as interações e, principalmente, o acompanhamento dos trabalhos 

realizados pelos alunos em sala de aula. Se antes do implante eles tinham muitas 

vezes que escrever suas dúvidas e perguntas a fim de que eu pudesse entendê-los, 

agora a minha facilidade era muito maior desde que o ambiente onde a interação 

ocorria fosse suficientemente silencioso. Como veio a ficar demonstrado mais 

tarde, o ruído ambiental era e continuava sendo o grande inimigo e adversário a 

ser vencido por um usuário de implante coclear.  

     Ao final do semestre, no dia 6/11, voltei a Bauru a fim de realizar novo 

mapeamento dos eletrodos e de outros exames correlatos. A queixa que eu mais 

enfaticamente apresentei foi a de ainda não conseguir falar ao telefone, grande 

objeto do desejo de todo usuário de implante apesar de ter obtido um ótimo 

desempenho quando o diálogo ocorria em ambientes silenciosos. 

     O processo de reabilitação auditiva e reestruturação da percepção começou a 

ocorrer muito rapidamente. Como eu sempre me mantive como ouvinte e também 

como eu não passei por um período muito grande vivendo como surdo, a 

recuperação dos sons que haviam sido perdidos ocorreu sem grandes sobressaltos 

e sem mudanças profundas do ponto de vista qualitativo. Foi para mim como um 

rádio fora de estação que é apenas sintonizado de maneira mais adequada. 

Melhorou substancialmente a clareza da percepção sonora sem, contudo significar 

um grande aumento de volume nos sons ouvidos.  

     Todos com quem eu conversava se queixavam que eu falava alto demais. 

Agora a minha própria voz baixava de volume para uma altura mais adequada 

“socialmente”. Antes, quando eu gritava era pra poder ouvir a minha própria voz 

coisa agora desnecessária.  
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     Conversar em ambientes silenciosos foi sem dúvida o grande progresso. Em 

ambientes com boa acústica como salas acarpetadas e com forrações de madeiras, 

conversar passou a significar algo totalmente confortável. Nestas situações a 

captação dos sons da fala é praticamente igual ao de uma audição normal. Em 

ambientes ruidosos, no entanto, a discriminação é praticamente impossível de 

ocorrer com o mesmo acontecendo em lugares onde a acústica é desfavorável 

como aqueles onde existe produção de eco.  

     Pessoas que falam “pra dentro” e aquelas que falam cochichando são as 

grandes dificuldades. Eu não as evito em um encontro, mas procuro contornar as 

dificuldades de comunicação simulando e dissimulando uma interação “normal”. 

     A audição de música melhorou bastante também apesar da percepção de 

instrumentos de sopro e também de violinos ainda estejam bastante dificultadas, 

mas isso depende do aparelho sonoro que estou ouvindo, seja televisão, rádio ou 

computador. Ao tentar ouvir Ária Cigana no aparelho de som na primera vez 

fiquei desanimado e me resignei pelo fato de não ouvir o solo de violino, mas 

depois no youtube ouvi perfeitamente com todas as notas agudíssimas da música.  

     A grande mudança foi quanto à questão do timbre do som. As demais 

características praticamente retornaram. A modulação do som não sofreu grandes 

prejuízos também. A audição de canto coral não está totalmente resolvida porque 

as vozes graves se sobrepõem à agudas, sobretudo às femininas, dificultando a 

percepção de um conjunto harmonioso.  

     Falar ao telefone, o grande mito dos surdos em geral, ainda é um grande 

problema a ser resolvido. Até muito tempo depois da realização da cirurgia eu só 

me arrisco ao telefone em conversas com parentes e pessoas muito próximas de 

meu convívio. Para falar com estranhos eu ainda necessito da ajuda de um 

intermediário de minha confiança, filhos ou esposa. Com muito treinamento e 

persistência tornou-se possível com o tempo o uso do telefone. Com uma ligação 

de boa qualidade eu não perco mais do que dez por cento do que o meu 

interlocutor fala. Grande progresso. 

     A minha identidade foi encontrada, definida e estabilizada. O equilíbrio 

emocional voltou tendo sido suprimida a tão temível instabilidade. Eu sei afinal 

quem eu sou. Não vou sofrer mudanças bruscas. Os meus sons estão ai e eu posso 

encontrá-los a qualquer momento. O aparelho externo fica desligado a maior parte 

do tempo, mas sei que os sons estarão disponíveis, mesmo com toda a 
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insuficiência característica assim que eu os quiser. Como ele desligado eu sei 

quem sou e sei das minhas possibilidades quando ligá-lo e dele fizer uso. Não 

escondo o aparelho até porque seria impossível em virtude da dimensão que ele 

tem, mas o vejo camuflado em meio a tanta tecnologia sonora que existe por aí.  

     Terminaram os testes sonoros cotidianos. Eu sei que quando ligar o aparelho 

eu vou ouvir do mesmo modo que anteriormente. As interações serão, mas 

mesmas. Não faço mais testes como anteriormente. Eu já sei o que ouço e o que 

eu não ouço, como ouço e como não ouço. Se eu ouvir, ótimo. Se não ouvir não tô 

nem aí. Não me estresso mais por isso. Eu ainda “atropelo” as pessoas 

significando que não há uma sintonia perfeita nos relacionamentos e nos diálogos, 

mas agora já sei que “atropelar” é uma defesa e procuro manter controle sobre ela. 

Não fujo mais do contato, não evito as pessoas e sou a elas mais aberto. Tenho 

empatia imediata com pessoas com vozes compreensíveis mesmo quando o 

assunto não é de meu interesse.  

     Não procuro grupos específicos de surdos e ainda evito grandes grupos, mas 

por razões variadas. Acima de tudo: não sou surdo! Pertenço ao mundo dos 

ouvintes. Aceitar a identidade surda é completamente impossível pra mim. Sou 

ouvinte. 

Não vejo meu futuro ameaçado como antes.  
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Entrevista conjunta: EP. e B. 
 
Entrevistador: São por vários fatores que você se envolve com os sons e o modo 

como você faz isso tem a ver com você p ex. uma pessoa saudosista o passado, o 

estilo musical a música sertaneja, seresta o jovem tem outro tipo de preferência. 

Como é que você distingue o ser jovem, o ser criança, o ser idoso e de várias 

formas pela sonoridade, a maneira como você se envolve com o som com a 

música e com o som em geral, um gosta de penumbra outro gosta de som de 

pássaros, Shakespeare som mais poético, então a maneira como você se envolve 

com o som se define. A sua identidade é constituída nessa relação com o som. A 

pesquisa procura saber como é que cada um é como é na relação com o som. Teve 

um TCC a respeito de um cego, mas o cego falava muito de música ele é ótimo e a 

entrevista dele como músico teve o título “A vivência emocional do som”, mas ele 

calcava muito na música porque ele era músico.  

Eu vou colocando as perguntas e vocês vão se soltando porque a entrevista é semi 

dirigida. A pesquisa é qualitativa. Existe aquele tipo de entrevista que se utiliza do 

questionário pronto. Nessa entrevista o entrevistado é livre. Diga o que lhe vier à 

cabeça mesmo que lhe pareça besteira ou algo sem sentido. O que você pensar 

você expressa. Lembra o que eu lhe falei lá no Orkut? A tua idéia se define com a 

tua identidade do mundo. Como é que é? Então você vai se soltando não tem 

resposta esperada. O que define esta entrevista e esse trabalho é que não há 

expectativa. O que for dito é válido. Tem tese de doutorado ou mestrado em que 

na hora de digitar, o autor digita literalmente o que a pessoa falou. Se ele falar não 

sei pa pa pa pa ele coloca lá. É o retrato fiel do que a pessoa falou, Não tem regra: 

falou, está valendo.  

Então a primeira pergunta pode ser formulada da seguinte maneira: o que é o som 

para vc? Como você definiria o som no contexto do seu cotidiano, na sua vida 

diária?  Você, B. que é envolvido com música e com sons do dia a dia: uma 

composição feita pelos seus alunos te dá base sobre o som cotidiano?  

 

B. É isso mesmo Então é uma viagem sim. Digo para eles e pergunto: como é que 

ele acordou no dia, que humor ele estava ao acordar? O que ele aprontou? O que 
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ele comeu ou não comeu? Se ele estava atrasado. Como estava o tempo? Se estava 

tudo certo, então eu dou uma pausa, Aí nesse relato a gente compõe alguma coisa. 

Vamos supor que ele estava triste, uma sonoridade triste contar a história, tentar 

passar o relato interno virar som.  

 

E. Então você o estimula a ficar ligado no som? 

 

B. Não. Eu começo, mas numa visão interior, depois eu vou.... 

 

E. Você fez o que? 

 

B. Tinha carros passando e pessoas conversando. Aí eu vou marcando com ele 

essas coisas. Numa partitura meia chumbrega. Só para eu identificar a altura do 

som, andamento da música e ele vai compondo também baseado nesse som. 

Passou o carro alguma coisa que suscita dentro que eu tento transformar isso em 

música também. Passo a passo a composição depois vai. O barulho do ônibus, do 

motor. Ai tem que passar tudo. Tento sempre entrar na parte da musica. Se está 

bravo, se está incomodado, o jeito que ele fala 

 

E. Então você tenta fazer com que o aluno fique aceso ao que acontece. P ex. pega 

esse ambiente aqui. Esse é um ambiente silencioso. O que é que vc está ouvindo?  

 

B. Então vamos lá. Como prática nossa verifico se têm pessoas conhecidas, 

ambiente calmo, vento nas árvores o computador ligado. Como eu poderia fazer 

uma composição agora. Calma, um arranjo de fundo com o vento nas árvores. Pra 

mim o ruído não é agradável. Então eu colocaria uma melodia meio estranha.  

 

E. Então vc procura captar o emocional não só o som no sentido físico. Assim do 

tipo se o som é alto, baixo ou grave. O conteúdo afetivo emocional?  

 

B. É. Eu procuro ir mais para esse lado. Tem músicos que ouvem cavalos e sabem 

imitar o cavalo, dar risada é uma cópia mesmo do que acontece. Eu gosto de 

transformar emocionalmente isso.  
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E. Eu já reparei uma vez que se vc deixar uma torneira aberta e ficar atento ao 

movimento da água vc percebe que é um som contínuo. A água vai se 

movimentando e vai produzindo sons diferentes. Vc é capaz de perceber se tem 

uma música ai tocando? 

 

B. Não.  

 

E. Não? 

 

B. Esse tipo de coisa é meio estranho. Vc conseguir ouvir musica num pingo 

d’água, aí com a torneira aberta vc começa a ouvir um tipo de musica. É 

complicado isso aí. Vc está parado e começa a ouvir música. Uma vez 

perguntaram para Mozart por que ele compõe tão bem. Ele diz que não sabia que 

ele acordava a noite e vinham jorros de músicas na cabeça. E é assim que 

começam a aparecer sons, mas de onde está vindo? 

 

E. Eu já fiquei na Rua Direita com barulho de gente passando, carros e de repente 

aparece uma música misturada no meio dos sons. No barulho do vento tem uma 

música tocando. Se vc ficar atento dá para vc perceber. Não é uma música de 

alguém que está tocando. É o som de um ruído Uma modulação, uma harmonia ai 

surgindo. Dá pra compor musica, sim.  

 

B. Dá.  

 

E. Fala uma coisa: quando vc percebe o som ele te remete a situações? 

 

B. Sempre me remete a situações.  

 

E. Como? 

 

B. Ah, Alguma música que eu tenha ouvido em algum momento da minha vida 

que tinha a ver com o emocional muito forte acontecendo que eu ouça os dois hoje 

em dia trás aquilo tudo a tona de volta. Tem música que tem hora de ouvir. Não dá 

para ouvir assim porque vai me remeter a momentos ruins e me remeter a 
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momentos bons. É muito legal ouvir uma música. E tem músicas para todos os 

momentos. A música clássica não é a que eu ouço frequentemente, mas dá 

vontade de ouvir negro singles, etc. no estado de espírito assim o movimento pede 

assim. Se você está tentando conquistar uma nova garota que música você vai 

por? Tem dia que você está com raiva, mal humorado, você vai por o que?  

 

E. Vamos dizer assim: um som aleatório. 

 

B. Um som completamente aleatório Na maioria das vezes é um pouco irritante 

quando o lugar é calmo assim. Só aleatório Vamos supor que você esta dirigindo, 

passa caminhão, você tem que ir prestando atenção. Aquilo pra mim é muito 

irritante. Atormentador, muito, muito, muito. Fecha a janela e tenta diminuir um 

pouco o ruído. Eu não vejo muito nexo. A idéia que eu tenho, compor um death 

metal não tem nexo, eu não consigo fazer música. Me incomoda. Agora se eu 

estou num campo ouvindo o vento soprando, aí é agradável emocionalmente.  

 

E. Então vc se identifica com um tipo de som e com outro não? 

 

B. É. Dessas formas uns nos causam raiva, você já está estressado do trânsito que 

estressa mais ainda ou então você está calmo em algum lugar, o vento batendo, 

flores... 

 

E. Mas o que é um som desagradável para vc? Dá um exemplo de um som 

agradável e de um som desagradável. E vê nele o que ele tem de agradável e de 

desagradável.  

 
B. Tá, vamos pegar alguns corintianos comemorando. 
  
E. Isto o que é, agradável ou desagradável?  
 
B. Comemorando o gol do Ronaldo. Aí eu acordei com um monte de gente 
gritando. Isto foi extremamente desagradável.  
 
E. Então vc torce para que time? 
 
B. Eu torço para o São Paulo.  
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E. Veja bem: se você pegar as torcidas do São Paulo, do Palmeiras, do Corintians. 
Em termos físicos, os sons seriam iguais, porem você percebe de modo diferente. 
Então a questão está no significado do som. Porque eles são corintianos e não são 
paulinos.  
 
B. Então eu colocaria mais pimenta nesse molho. Mesmo os são paulinos 
comemorando me irritam às vezes. Há harmonia em tudo podemos falar em 
rítmica. Um som muito aleatório me deixa louco. Eu aprendi a manejar isso 
Quando vem um carro que passa na sua frente é um som meio complicado me fez 
remeter ao passado por causa do meu humor.  
 
E. Esse é um tipo de som que não tem a ver com vc? Vc diria que um som 
agradável ou um desagradável tem a ver com a sua maneira de ser? 
 
B. Sim.  
 
E. Isso tem tudo a ver comigo, não tem nada a ver comigo? Como é que é? 
 
B. Eu não consigo separar assim. Depende do dia. Deixa eu ser prolixo, posso?  
 
E. Pode, claro.  
 
B. É realmente depende do dia. Se é um dia que eu estou mais irritado ouço um 
som mais agressivo e não me irrito tanto quanto em um dia em que estou em paz. 
Se começa uma algazarra na sala eu prefiro me fechar, não prestar atenção.  
 
E. Ir para outro mundo?  
 
B. Imaginando: tem dias que eu estou a fim de entrar na bagunça também. Pra 
mim, eu não consigo separar a parte emocional do som. Não consigo.  
 
E. Como é pra vc, Érica? 
 
EP. Prá mim tem um significado dependendo do som que eu ouço ele desperta 

uma emoção. Então, por exemplo, se eu estou sozinha na minha casa e às vezes 

acontece um som desconhecido, um estalo ou alguma coisa a primeira percepção e 

excitação é medo. Porque eu me sinto ameaçada. A primeira sensação que eu 

tenho. Quando eu estou com alguém ele não tem muita importância. Mesmo que 

eu sinta um estalo ou alguma coisa da pra eu administrar isso e ver o que 

aconteceu. Às vezes, dependendo como eu estou o som me reporta emoções. Por 

exemplo: muito barulho me irrita, mas também passarinho cantando 

continuamente também me irrita, então, as freqüências dos sons quando são muito 

repetitivas ou quando eles estão muito....Ontem no meu trabalho o fax estava 

apitando porque tinha um fax em memória e ele ficava o tempo todo avisando que 

tinha um fax que tinha acabado o toner do fax. Eu passei o dia inteiro com o apito 
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do fax no meu ouvido. Quando chegou ao final eu disse: faça alguma coisa, faça 

ele parar. Eu me irritei completamente. O som do meio externo sempre me 

provoca uma reação, seja ele qual for. Raiva, irritabilidade, alegria, docilidade, 

depende do contexto onde eu estou.  

O tipo de som se é um som desconhecido, me causa medo.  

 

E. Mas, em qualquer contexto? Se vc estiver em um ambiente desconhecido, 

novo, como é que fica. Você está usando o som que, segundo o contexto, é uma 

ameaça, alguma coisa que foge ao seu controle. Por exemplo, se você está com 

alguém você já não percebe como uma ameaça. Alguém junto com você que pode 

te ajudar a exercer controle sobre esse som. É o fax. Exercer controle sobre ele.  

E quando é uma música que você voluntariamente coloca alto? 

 

B. O rojão (do trabalho) é extremamente irritante pra mim. Um ou outro são 

bacanas, mas aquelas baterias são extremamente irritantes. Vou puxar mais um 

gancho aqui. Apesar de trabalhar com show de música de médio porte chega uma 

hora que cansa. Tem uma hora que você não agüenta mais ouvir música, você tem 

que desligar. 

 

E. Dinâmica, pacata como é que é a maneira de você ser tem a ver com o som que 

vc gosta, não gosta, sente atração, repulsão. Como é que é? 

 

B. Bem agressiva, às vezes, tem dias que eu gosto agressiva, um pouco. Não o 

extremo do agressivo. Que chegue um pouco perto. Mesmo assim tem que ter 

melodia na agressividade. Terno também. Eu gosto de música carregada de 

romantismo. (Cita autores) Chopin. Tem dias que estou para ouvir coisas tensas, 

bem intensas, para Beethoven. Tem dias que estou romântico e aí do tipo brega, 

sei lá. Tem que ser romântica feita de coração. Não vou dizer que música é só 

inspiração. Nada disso, mas aquela música composta com aquele objetivo. Mesmo 

que seja instrumental, mas se tiver letra é melhor, cai mais fácil. 

 

E. Quando fala de música você faz movimentos de tocar guitarra.  

 

B. Certo.  
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E. Vamos transpor o som para a seguinte situação. Você está no seu prédio, no 

lugar onde vc mora, no seu descanso. Como é que você capta isso? 

O som tem a ver comigo ou o som não tem a ver comigo? Como é que vc percebe 

a sonoridade? O que te atrai, o que não te atrai, com o que vc se identifica? O que 

te reporta a uma situação gostosa, alegre? 

 

B. São várias as vezes que tem ruídos em volta agradáveis. Na verdade eu tenho 

um quarto em casa e quando eu quero ficar em paz, pensando, sentindo ou 

fazendo algum trabalho diferente eu fecho a janela e fico quieto ali dentro. Com 

menos ruído possível. Então eu escuto o silêncio. 

 

E. O silêncio tem a ver com você? 

 

B. Tem muito. Eu sou introvertido, sim.  

 

B. Vc se sente bem no silêncio? 

 

B. Extremamente bem.  

 

E. Sempre? Em qualquer situação? Vc escolhe o silêncio?  

 

B. Eu prefiro.  

 

E. Porque hoje no meio urbano está difícil de você encontrar ambientes 

silenciosos.  

 

B. Pois é. 

 

E. Eu me sinto um privilegiado. Tem dias que você procura sons e não acha. Esse 

aparelho aqui (o entrevistador aponta para o aparelho auditivo que usa) tem dias 

que eu quero regular, mas não tem sons no ambiente de tão silencioso que é. 

Então eu me sinto um privilegiado. Saiu da avenida pra o outro lado é só ruído de 

carros. 
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B. Agora você deixou a gente numa neura aqui. Ficou uma coisa engraçada agora. 

Ouvir o silêncio demais é algo difícil de expressar, mas eu tenho uns tímpanos 

que são extremamente aguçados. Se eu estou em um lugar silencioso demais que 

eu gosto, não sei. Parece que tem horas que você parece ouvir moléculas e parece 

que eu sou o tal. Sabe, mesmo no silêncio tem coisas para se ouvir.  

 

E. E vc, E?  

 

EP. Agora você vai fazer uma pergunta para a E. Você ressuscita a E.  

 

E. Eu pensei que vc tivesse falado mais. 

 

E. Mesmo que eu esteja num ambiente com muita conversa naquele ambiente que 

eu esteja participando daquilo pra mim não tem problema nenhum. Eu acho que o 

silêncio pra mim trás tristeza. O silêncio, muito silêncio pra mim é tédio, tristeza, 

coisa melancólica. Então eu gosto e me identifico com sons agradáveis. Mas que 

tenha sons variáveis no ambiente. Um ambiente com gente falando, barulho de 

coisas. O que me irrita é a continuidade freqüente do mesmo som. Isso me irrita. 

Agora, sons variados eu não tenho problema, não.  

 

E. Vc falou que todo som trás mensagem. 

 

EP. Todo som emite uma mensagem. 

 

E. Se você penetrar no som (joga um lápis sobre a mesa), caiu um lápis. Alguém 

deixou um lápis cair num teste de relações interpessoais. Você percebe que a coisa 

vai se ampliando então vocês acham que o som não se resume num único aspecto? 

Mensagens: eu acho muito importante você pegar essa idéia. Porque quando você 

está pedindo para os seus alunos criarem a parte dos sons seria como se eles 

captassem a mensagem?  B. o que pra você é mensagem?  

 

B. É não dá pra você perceber assim. Vou dar um exemplo dum jovem que não 

consegue entender a mensagem de uma música clássica, que não é fácil, mas não 
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é nada de um bicho de sete cabeças, você está aberto para aquilo, mas hoje faz 

muito mais sucesso o que é ritmo.  

 

EP. Com a questão dos jovens ela não está mais atrelada com a maturidade que 

ele tem para entender a mensagem. Ele tem uma certa limitação que pela vivência 

dele em reconhecer as mensagens. Por isso uma mensagem talvez falada ele tenha 

que exercitar mais aberta para uma limitação jovem do que ele ouvir algo mais 

rebuscado melodicamente, por exemplo.   

 

E. Eu acho que esse jovem que falou da música instrumental ainda está restrito em 

captar a mensagem daquela sonoridade falada. Faça isso ou não faça aquilo. Tem 

que ser uma frase dita então aí tem a ver com esse tema quando ele percebe que o 

som não traz mensagem definida como restrito ao significado de amplitude. Eu 

acho que é isso que você está estimulando (para B.) que o teu aluno perceba a 

mensagem no som. Passarinhos estão cantando lá fora. Vamos captar o 

significado equivalente à mensagem? A transformar isso depois em uma música. 

Então o que vc está fazendo no seu trabalho é justamente estimular essa abertura. 

Porque aí a música deixa de ser um produto comercial. Porque a música tem que 

ter um fundamento. O fundamento é a capacidade de converter o som cotidiano 

em música ou o significado que o som revela. Vc concorda? 

 

EP. O que eu entendi, volta lá de novo, você entendeu o que eu falei. Eu vou 

voltar aqui de novo. Que converter o som o que eu entendi foi isso. Entendeu o 

que eu falei? 

 

E. O fundamento é a capacidade de converter o som.  

 
EP. Eu vou voltar aqui de novo  
 
E. Converter o som. No significado a pessoa se revela.  
 
B. Exato. 
 
E. Você concorda? 
 
B. É o que cada um percebe diferentemente.  
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EP. Pelo significado do momento daquela mensagem.  
 
E. Meditação. Silêncio. Como é que vcs expressam isso? Como é que é para vocês 

a vivência dos sons, o seu significado e a expressão corporal? Como é que é isso? 

 

EP. Pra mim é impossível não me mexer diante do som. Qualquer som que eu 

escuto eu emito uma resposta. Por exemplo, se acontece o som de repente eu fico 

assustada corporalmente já respondi. É automático o estalar dos dedos, o bater 

palmas, mexer com perna, pezinhos juntos. Eu acho que é automático.  

 

E. E então, pra você: você vai desenvolver como música. Para os seus alunos isso 

é som ambiental. Expressar corporalmente cada som? Uma torneira pingando, 

você falou em estalidos. Como você ouviu o estalido do galho? Você transforma 

isso em música. Cada movimento cênico. Vocês costumam fazer isso, expressar 

corporalmente a natureza da sonoridade?  Isso é ensaiado ou espontâneo, como é 

que é? 

 

B. Se bem que tem aula para isso. Como se portar em palco, que gestos fazer que 

agradem mais. Por exemplo: estar no palco tudo toma conta de você. Você fica 

realmente envolvido emocionalmente com a coisa, você faz coisas levada pela 

empolgação mesmo. Você não sabe muito bem o que vai fazer pela empolgação. 

Movimentos corporais relacionados.  

 

E. (O entrevistador simula uso da guitarra e insinua que se fosse piano os gestos 

seriam diferentes) 

É. Mímica, gesto. Isso diz respeito..aí é que está. Uma expressão corporal em 

relação à música que indica guitarra ou do piano. Você percebe música da 

guitarra.  

 

B. Não. Às vezes eu pego no teclado pra compor uns arranjos mais bacanas. 

Compor no violino, fazer arranjos. Mas eu faço tudo na guitarra.  

 

E. Você vê a sonoridade do mundo sob a ótica da guitarra? 
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B. Sim, noventa e cinco por cento das vezes.  

 

E. Você só pensa em termos de guitarra? Você ouviu uns caras cantorolando num 

boteco?  

 

B. É, é mais ou menos uma coisa de louco (risos). É uma coisa de louco mesmo. 

Depois que você fica fazendo tudo isso, você não desfruta da música do mesmo 

jeito que antes. Eu não consigo ouvir quieto. Sem prestar atenção no que o cara 

colocou de arranjo Se tem um violoncelo no fundo tocando, um na direita, um na 

esquerda, um no meio. Tem duetos, harmonizações, tem vozes, de quinta e terça. 

É tudo separado. Toda vez que eu ouço eu descubro alguma coisa nova. Ouvindo 

uma coisa meio fragmentada, meio junta, você vai curtindo, mas vamos lá.  

 

EP. E outra: quando eu escuto uma música, estou lá na igreja aí aquela música é 

bonita, mas se não está afinada, se a guitarra não está na mesma harmonia é 

impossível aquilo me fazer bem. Aquela música bonita pra mim não vale. Então a 

gente que tem essa percepção auditiva, começou a musica com uma notinha que 

dá lá na música já é motivo pra eu não curtir mais.  

 

B. É a música fica meio chata mesmo. Tem uma piada entre os guitarristas que é 

assim: aquele guitarrista que esta lá na frente de braços cruzados esperando o 

outro guitarrista errar.  

 

EP. Fica só esperando a nota distoante.  

 

B. Porque choca mesmo.  

 

E. O cego fala que a música para ele tem que estar condizente com a harmonia, 

afinação. Se ele ouve alguma coisa que está fora do padrão... 

 

B. Aí é que está o que é o padrão? Não sei. Não sei o que é padrão. Eu 

compreendo que o padrão dele é fantástico. Steve Vai tem outro padrão 

extremamente diferente. O Frank ? usava um outro padrão totalmente diferente. 

São poucas músicas que são complicadas, mas cada um tem o seu padrão.  
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EP. Não, mas, por exemplo: o jazz. Um jazz é uma cozinha. Uma coisa que é tudo 

ao mesmo tempo, mas o jazz tem a sua forma de ser jazz. Agora, tem não sabe 

fazer jazz e vai fazer jazz, vc já sabe que não é jazz. Porque destoou do que a 

gente sabe que dizer o que é jazz. Então eu acho que isso é importante. Por 

exemplo: quando eu escuto uma música eu sei como a música é. Por exemplo: 

uma pessoa tocar a mesma música que está no outro tom. Eu sei que está errado. 

Não é desse jeito.  

 

B. Eu não encararia como errado. Vamos supor que eu tivesse uma voz que a 

tonalidade, o tom...... 

 

EP. Ah, mas aí é a harmonia 

 

E. Vamos supor..... 

 

EP. Eu estou dizendo que é uma melodia .... 

 

B. Eu peguei um pouco pesado assim com a galera. Eu liguei um baixo desse 

tamanho (mostra o tamanho pequeno) e sintonizei e fiz uma levada. Eu não tenho 

mão para tocar, então eu fiz uma levada meio setenta. Mas forte ainda, mais 

pesado. E ficou meio funkeado e meio rock’n’roll.  Então eu transformei o Elvis 

num rock meio funkeado. Eu me dei mal nessa coisa, como exemplo.  

 

E. O que é levada? 

 

B. É uma música arítmica.  

 

E. O que vc fala de música..o que vc fala de ouvido absoluto? A pessoa é capaz de 

detectar uma nota. Ela detecta, mas ela também tem dificuldade de fazer 

transposições. Se ela aprendeu uma música num tom ela vai fazer sempre naquele 

tom. Ela tem dificuldade de transpor. 

 

B. O que é legal é o ouvido relativo.  
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E. Relativo é aquele que é maleável. Significaria por exemplo, discriminação 

refinada. 

 

B. Ah, sem dúvida. Ah, eu sempre invejei quem tem esse dom. 

 

E. Então é uma capacidade de discrimação exacerbada de percepção sonora, mas 

esse que aprende num tom ao transpor o som tem uma percepção muito rígida 

enquanto o ouvido relativo quando é proposto: “vamos mudar de tom, dois tons 

acima”, ele é capaz, ele tem que ter uma abertura maior do mundo para uma 

possibilidade nova de tom. Esse som que vcs estão falando é de certo modo, é 

uma intolerância em relação a um padrão específico, por exemplo: você está 

cantando desafinado. Pronto: melou. Tem que parar, companheiro, da um jeito aí. 

Como é que é? 

 

EP. É isso mesmo. Não vai mais. Trava. Trava. Não dá mais.  

 

B. Incomoda tanto? 

 

EP. Incomoda tanto, sim.  

 

B. Pois, aí é que está. Eu já ouvi grandes músicos O cara tinha tanto isso na 

cabeça. Tanta capacidade de improvisação, mesmo estando desafinado o cara 

cantou todinha, a música por inteiro. Não sei.  

 

E. O que trava é a incapacidade de lidar com aquilo. Uma pessoa que tem uma 

inteligência elevada é intolerante com alguém que não entende o que ela deveria 

entender. Intolerante com alguém que não acompanha. Daqui pra cima, tudo bem. 

Daqui pra baixo eu não me ligo. Essa é uma maneira de você se definir, de excluir 

a pessoa que está fora do teu circuito. Do mundo. O mundo anônimo é isso aqui. 

Está todo mundo em harmonia. Esse é um círculo fechado. Para ingressar nesse 

círculo tem que estar condizente com o conjunto. Então, quando você percebe que 

tem alguém participando e não está afinado ele exclui, então, essa parada você não 

percebe (deixa cair o lápis sobre a mesa).  
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EP. Então, aí é que está só isso nem sempre acontece assim. Há mecanismos que 

vão fazer que isto aconteça. 

 

E. Como é que é isso? 

 

EP. Ah, é o próprio policiamento dos músicos. Por exemplo: “ô, cara, qual é a 

nota?” Aí um olha pro outro, torce o nariz. Né, ele fala. Ele não expressa 

diretamente, mas indiretamente. Ele não vai chegar a excluí-lo ainda mais no 

ambiente em que eu vivo que é de igreja.  

 

E. Quais as variáveis possíveis que você vê nessa intolerância? 

 

EP. Ruído incompreensível.  

 

E. Então o músico faz o contrário? 

 

EP. Faz o contrário. Então, é sempre assim? 

 

B. Se a gente pegar o publicão aí, todo mundo tem essa mesma percepção.  

 

E. Pela bagunça, ele está curtindo, está ligando.  

 

B. Se desafinar muito aí pode ser que alguém perceba, mas ... 

 

EP. É, para o público é festa, né? Tem a ver com o conhecimento a percepção 

sonora. Você conhece, você percebe diferente. 

 

B. Aí é que está: é legal ter muito conhecimento. É bom ser inteligente, mas é 

bom ser flexível também. Porque mesmo aquele cara que desafinou pode ter coisa 

para te ensinar também.  

 

EP. Com certeza.  
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B. Eu não sou bom em jazz, mas eu nunca me traí. Mas eu me arrisco, eu nunca 

me traí. Eu vou lá aprendo com o cara que sabe tocar jazz. E criei e entrei numa 

praia que chama (?). Misturei o rock com o jazz. Aí, funciona.  

 

E. Você falou do leigo, do exigente. Os Beatles começaram a se incomodar 

porque eles queriam fazer música e de repente eles perceberam que o que eles 

faziam não era música. O público não estava nem aí com a música deles. Não 

queriam ouvir música. Queria participar da bagunça, do show, então, isso tem 

dimensão grande no show dos Beatles como o companheiro aqui tocando o 

violãozinho. Quer dizer então, que o que dá pra perceber que aquele tem uma 

percepção refinada. Em sonoridade ele descreve a música tem que se afinar com 

aquela (emite um som). Então, aí é que está: o som é uma maneira de você se 

relacionar com o outro. 

 

B. Eu ia falar em outras palavras: é uma habilidade de se colocar no mundo. Não 

adianta você ser um baita cara com um ouvido super treinado e querer ficar 

fazendo música pra músico. Está ferrado.  

 

EP. É verdade.  

 

B. Se você fizer música pra músico, você vai ser o cara que estudou mais, que tem 

ouvido absoluto. Se você desafinou um toma, dois tomas, não dá pra ficar se 

preocupando com isso.  

 

E. Vc vê? 

 

B. Eu era muito crítico e parei. Vamos chutar o balde, vamos fazer bonitinho. 

Chega desse negócio de perfeição. Pelo menos pra mim, não.  

 

E. Generalizando, é pede o seguinte: p. ex. vc está com um grupo se relacionando, 

então há uma sonoridade que é aceita por aquele grupo, p ex. estamos 

conversando aqui. Se o vizinho começar a bater o martelo na parede, de certo 

modo, ele está desafinado. Afinado quando duas cordas estão juntas, quando há 

uma consonância. Esse problema de afinação é muito importante em 
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fenomenologia porque mostra que duas pessoas estão afinadas quando elas estão 

em consonância, estão juntas em harmonia uma com a outra. O desafinado é 

justamente aquele indivíduo, estamos em harmonia aqui, numa afinação, mas 

alguém não está conseguindo essa harmonia. Então é o caso do músico no 

cotidiano você não percebe. Se estivermos conversando e o vizinho bate o martelo 

na parede, o vizinho não vai ser aceito para integrar ao grupo. É alguém que está 

desafinado. A atitude é a mesma coisa. A música aparece como um espaço quase 

como simbólico do cotidiano. Eu me lembro que quando eu era garotinho eu 

dormia num quarto onde o telhado caia e o caimento era do lado da janela. Eu 

pegava latas de tamanhos diferentes e punha debaixo da goteira. Quando chovia 

fazia uma barulheira, uma sinfonia. Eu gostava de dormir com aquele barulho, 

mas a minha irmã já odiava porque ela gostava do silêncio, mas eu curtia aqueles 

barulhos. O barulho da chuva eu curtia, mas a minha irmã odiava. No som ou há 

uma aproximação ou há um distanciamento. Então o que acontece? Afinar com 

pessoas que curtem o mesmo som. No som o significado é a mensagem. O jovem 

não gosta de música instrumental porque não tem mensagem, mas o erudito está 

percebendo a mensagem. Tem mensagem, mas o jovem não está conseguindo 

captar. Concordam? 

 

B. Ai é uma questão de exercício só. É só exercitar.  

 

E. Aí é que está você entra na história pessoal. 

 

EP. É.  

 

E. Como é que você percebe a sua relação com o som modificar o rumo das vidas 

de vocês? Por exemplo: como é que era quando você era garotinho, como foi o 

seu transcorrer histórico? 

 

B. Essa é uma questão extrema para mim o meu primeiro contato com a música 

foi: eu vi um piano com cinco anos de idade. Eu olhei para ele e pensei: eu tenho 

que tocar esse negócio. Aí eu comecei a brincar com o negócio. Eu toquei uma 

música pra mim, de qualquer jeito. Minha. Eu não sei o que estava saindo. 

Ninguém gravou e eu não sei o que aconteceu e aí eu passei alguns anos depois 
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ouvindo o que a minha prima ouvia. Era música dos anos 80. Aí eu lembro que 

não gostava de música. Eu era uma pessoa que não gostava de música. Eu não 

entendia porque não gostava de música. Aí eu lembro que muito mais tempo 

depois eu tive um computadorzinho com o primeiro leitor de CD que saiu. Aí eu 

fui numa banca uma vez e tinha uma coleção de música clássica que era Vivaldi, 

Bach, Beethoven. Vivaldi não mexeu tanto. Beethoven sim. Total. A evolução 

continua. Depois eu ouvi guitarristas, me apaixonei pelo som da guitarra e queria 

imitar de qualquer jeito, comecei a misturar o rock com música clássica. Eu tive 

esse período. Tocar a guitarra de forma clássica, mas calcado no rock’n’roll. 

Tocando música clássica na guitarra, misturando as duas coisas. Depois eu 

comecei a apreciar jazz. Eu comecei a misturar jazz com o rock, mas o rock está 

sempre presente mesmo eu misturando. 

 

E. E hoje? Você percebe que a sua maturidade e o seu amadurecimento foi se 

modificando não só em relação à música, mas em relação ao som em geral? O 

som da natureza, o som do meio ambiente, você não chegou no rock que é a sua 

preferência hoje. O som em geral, o som da natureza, do meio, rua. Por exemplo, 

um jovem botou um escapamento aberto e acelera. Ruído, barulhão pa pa 

pa..Depois para o adolescente vai perdendo.... 

 

EP. Quando a gente é jovem a gente não tem muita percepção daquilo que está ao 

redor. Parece que a gente tem mais tolerância com as coisas. Conforme vai 

passando o tempo, a gente vai ficando menos tolerante. Parece que a gente vai 

percebendo coisas, mais a fundo. Não é qualquer coisa que a gente engole. A 

gente vai ficando mais refinado com as questões. Então, eu acho que pra mim foi 

assim: quando eu era mais jovem tudo era legal. Tudo era bom. Curtir música era 

gostoso, qualquer tipo de som, qualquer lugar, qualquer passeio, qualquer coisa. O 

que importava era estar com os amigos ao redor. A gente, com o passar do tempo, 

vai mudando. Você vai vendo que o sentido da vida não é este, que o sentido das 

coisas não é só isso. Coisas maiores, você vai tendo contato com outras coisas, 

pessoas, a gente intelectualmente vai amadurecendo, vai ficando intolerante com 

outras coisas. 
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E. Que tipo de sonoridade, por exemplo: como foi a percepção do som quando 

você era garotinha? Que tipo você gostava? 

 

EP. É isso mesmo. Eu pelo menos gostava de música do tipo agitado. O som 

muito alto, sempre foi assim. Hoje já não. Ouvir coisas muito altas me causam 

irritação. Hoje eu já gosto de coisas mais no meio termo. Para qualquer tipo de 

som. Se eu vou a um show eu gosto, mas se o som estiver muito alto começa a me 

irritar. Me irrita profundamente. Ás vezes é um show de um artista que eu gosto, 

mas me irrita. 

 

E. E a tolerância ao silêncio? Para vcs dois mudou ao longo da sua história? A 

tolerância ou preferência, a relação com o silêncio? 

 

EP. Eu só gosto do silêncio para dormir. 

 

B. Eu já gosto do silêncio. Eu gosto do silêncio com a minha companhia.  

 

E. Como é o espaço e a sensação de amplitude? Tem som que remetem a um 

espaço amplo? Trovão? Dimensão? A torneira pingando? Plenitude? Como é que 

é isso para vcs, como vcs percebem isso?  A percepção espacial tem sons que te 

remetem ao espaço? 

 

EP. Tem sons que te remetem ao espaço. Onde eu trabalho quando chove é 

horrível, dá um medo parece que vai despencar o telhado. É um barulho 

ensurdecedor. Não dá pra se conversar quando chove porque o telhado é muito 

grande. Eu nunca tive medo de chuva é que ultimamente quando chove muito fico 

com medo. Em qualquer lugar, mas é o som que me reporta para o ambiente onde 

eu estou e eu sinto medo. Eu já percebi que várias vezes que eu já deixei de sair de 

casa quando estava chovendo por medo, mas me reporta aquele barulho, aquela 

sensação aonde a chuva é pesada e pode causar danos. Às vezes não. Às vezes é 

uma chuva que pode dar enchente, pode cair um raio, sei lá. Coisas assim.  

 

E. Vc tem medo de sons que vc não consegue ter controle. 
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EP. É.  

 

E. O trovão da chuva é um som que foge ao controle. Eu não posso controlar o 

trovão debaixo de chuva sobre o telhado. Por exemplo: o rádio. O som do rádio eu 

posso abaixar, controlar. O som da madrugada. O estalido: eu estou aqui tranqüilo 

vendo televisão, mas é algo estranho. É um som que foge do teu controle.  

 

EP. Você falou é assim: quando eu estou lá a impressão é que dá que eu sou tão 

pequenininha é tão enorme que dá essa sensação de perdido, sabe? Tem o plano 

de correr, não é bem assim? Sinto o som daquele ambiente muito grande então, 

me dá essa sensação.  

 

E. É a finitude. 

 

EP. É. 

 

E. Vc percebe como limitada para dominar aquilo. 

 

EP. É.  

 

E. Vamos para o lado da personalidade: você acha que você tem uma tendência de 

exercer o controle sobre as coisas? 

 

EP. (risos) Eu não sei se eu tenho uma tendência. Eu gosto de exercer controle. 

(risos). 

 

B. Eu estava pensando isso agora.  

 
E. Coisas que eu posso, né? As que eu não posso me amedrontam.  

 

R. Será que dá uma similaridade, som de chuva, sons de coisas estranhas de 

madrugada ou som de uma pessoa que está tocando fora? “Tem que ser assim, se 

não for assim.....” 
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EP. É 

 

E. Você se percebe no som, mas você está se revelando no som, entendeu? Você 

se revela como músico na tua relação com o som. Como é que eu vou saber que 

você e roqueiro? Não tem outra maneira a não ser pela música, mas dá para 

perceber como cada um é nessa relação. Então som. O que você está vendo, então 

é imagem. Estamos aqui dentro de uma tempestade: o que você está vendo em 

uma tempestade? Quando você estiver vendo uma tempestade você se revela. 

Uma goteira pingando, por exemplo: o que você vê numa goteira? Você está na 

tua casa, no seu banheiro, na sua cozinha, sua torneira de metal.... 

 

   EP. Tem um provérbio que fala sobre isso. Que “mulher rixosa é igual a goteira 

pingando”  (Prov. 27:15 "O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher 

rixosa são semelhantes; contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão).  

 

E. Você percebe a tônica do trabalho? É você se revela na relação com o som 

quando você percebe o som. Você, B, como músico, como percebe uma goteira 

pingando? 

 

B. (faz gestos de compassos sendo marcados) Uma sequência. 

 

E. Aí é que está. Você está tendo uma percepção musical. E você, E, torneira 

pingando na tua cozinha? 

 

EP. Para mim é irritante. 

 

E. O que traz para vc? 

 

EP. Passa continuidade. Essa coisa repetida, toda hora, toda hora, toda hora. Me 

irrita.  

 

E. Pra mim é uma coisa que precisa ter manutenção. Tá com defeito a torneira, 

então eu preciso consertá-la. Então o som se revela enquanto música como uma 
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coisa que me irrita. Pra mim mesmo que me irrite, me mostra que é uma obrigação 

que eu tenho com aquilo.  

 

B. Então a gente pode traduzir: fazer uma manutenção daquilo como uma 

manutenção da própria personalidade. Mesmo enxergando como música rítmica, 

ritmada, melhora a minha personalidade também?  

 

E. Eu não diria exatamente assim, mas não há dúvidas de que ver uma música 

ritmada nos pingos da torneira não deixa de ser uma forma de criação de algo no 

mundo.  

 

EP. Eu vejo assim: está pingando, me irrita. Tenho que ter uma ação de fazer 

parar de pingar. 

 

E. Vamos imaginar..... 

 

B. São três pontos de vistas diferentes, mas convergimos para um mesmo. O 

sentido é que tem um significado final da coisa. É o mesmo ou é bem parecido, 

não é? 

 

E. Você percebe na goteira, o guitarrista tem contexto, tem predisposição. A 

predisposição é uma forma, é uma coisa quase pronta para se relacionar. Então 

você já tem uma relação com o mundo muito musical. Você pessoalmente como 

também você profissionalmente. A sua identidade profissional de músico, e 

aquela coisa, tal, tal. Então se fosse uma outra pessoa que tivesse fazendo uma 

manutenção na casa ele vai perceber naquilo algo de diferente e vai integrar no 

contexto dela. Se eu estou querendo compor uma música ouvindo os sons das 

latinhas, Oba! Eu posso tirar uma música daí. Você começa a tirar uma música 

daí. De repente sai. Então você se revela. O som é como teste do Rorschach, como 

você projeta um mundo. No Rorschach a idéia é que você projeta. A 

fenomenologia não coloca dessa maneira. Ela coloca no sentido de que você se 

revela. Isso também para o som: tira a imagem e substitui pela sonoridade. Na 

Rua Direita há uma profusão de sons. O caos sonoro é a imagem do Rorschach 

visual. Organize esse caos sonoro. Quem vai à Rua Direita e fica parado lá. Sai 
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música. Eu não sou músico, mas se andasse com um gravadorzinho desses eu já 

cantava uma música pra depois eu me lembrar, entendeu? Naquele momento eu 

me revelei como compositor tal e tal. 

 

B. Porque mesmo no caos tem ordem. 

 

E. É isso. Buscar uma configuração ordenação no caos. No caos sonoro ele é caos. 

Se vc procurar uma ordenação vc encontra. Eu fiz isso na Rua Direita. Está saindo 

uma música legal aqui. (risos) Tenta fazer isso com torneira. Com a água se 

movendo pelo cano. Fica aí ouvindo que começa a nascer uma música.  

 

B. O Hermeto Paschoal faz com três porcos. Os porquinhos dele lá fazendo 

barulho. Ele treinou os porquinhos e colocou como elementos da banda dele e 

queria hospedar os porquinhos no hotel. Ele justificava que era a sua banda. (B. 

imita os sons dos porquinhos e a É. ri) 

 

E. Você acha que o som, a sonoridade do mundo propicia a você uma modificação 

de si e uma melhor percepção de si? 

 

B. Sem dúvida.  

 

E. Autoconhecimento. Um melhor autoconhecimento?  

 

E. Eu acho que está naquilo que você percebe. Na percepção quanto mais você 

percebe mais qualidade e possibilidades você tem. Dá um exemplo: você se sente 

irritadiça. Você não é só irritadiça. 

 

EP. Não.  

 

E. Você é saudosista, você tem planos, você busca relacionamentos novos, então 

você começa a compor uma percepção de si também devido ao som. Como é que 

você se percebe? Como é que você se identifica e o que tem a ver com a 

sonoridade?  
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B. Posso colocar uma coisa que é bem assim? Eu acho que a coisa anda mais para 

o outro lado. Por exemplo: eu estou quieto, são coisas que você não consegue 

explicar.  

 

EP. (risos) 

 

B. Estou quieto, em silêncio e começa a tocar uma música que eu nunca escutei na 

vida e eu estou aberto para aquilo. O músico é um grande arquiteto para mexer 

com as emoções, na minha opinião. Você está aberto e começa a sentir o que você 

nunca sentiu antes. Estou ouvindo a configuração sonora daquele músico. Aquilo 

vai te levando para uma viagem eterna e vc vai descobrindo coisas nesse meio. É 

um grande manipulador de emoções mesmo o músico. Se ele estava triste, ele 

consegue te transmitir tristeza e ao escrever música é uma forma de colocar fora a 

sua tristeza. É uma tristeza que ele conseguiu colocar pra fora vai te ajudar a si 

próprio. Eu creio que sim.  

 

E. E o silêncio, você acha que ....você  não gosta do silêncio e nesse caso 

nostalgia, mas é uma forma de perceber, sem perceber. Você mesmo estou em 

silêncio. Perceba os sons que tem aqui. Os passarinhos cantando, então? 

 

B. Isso é realmente bem estar, deixar aflorar as coisas e ficar lidando com o que 

aparecer. Aí eu sei se é linguagem vai ficar um pouco desfocada, os conteúdos 

internos mesmos. O que aparece pode ser legal de onde vem, como eu lido com 

isso. Quando eu preciso pensar eu gosto do silêncio. Eu preciso parar.  

 

EP. (risos)  

 

E. E vc (para Érica) 

 

EP. Eu acho que pra mim na constituição daquilo que eu sou tem a ver com a 

descoberta também. Tem a ver com a forma como acontece aonde acontece e a 

mensagem que ele trás, me trás descobertas de mim mesma. Como? A maneira 

como eu me comporto diante dele. Quando eu percebo o que eu estou fazendo eu 

vou descobrindo coisas que estão guardadas e estão sendo reveladas. Então, é 
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como se eu fosse me descobrindo. Desde que eu vou entrando em contato com 

essas coisas. Então, tem esse significado.  

   Tem a ver na relação que eu tenho com ele, a relação que eu tenho com o som, há 

sons que me surpreendem e nessa reação, eu me descubro, ora com medo, ora 

alegre, ora incomodada. 

 

R. Nós temos uma tendência de ouvir o som e de nos dirigirmos para o som. 

Gosto dessa música, gosto desse barulho, o ruído me incomoda, mas você não tem 

muito o costume de dizer “o ruído me incomoda”. Como é que eu defino nesse 

incômodo? É quando você ouve o estalido na noite, você fica preocupado com o 

estalido. Você está tão envolvido arrebatado com aquele barulho que você não 

para pra pensar se eu estou assustado, medroso. O som está no lugar e é uma 

descoberta de você mesmo.  

 

B. Legal. Você pode ouvir (o estalido) mudar de lugar. Não tem nada não. Acorda 

assustado daí é verdade, você pode tirar de dentro o que é aquilo (ruídos 

incompreensíveis, risos)  

 

E. Vocês se deixam levar pelos sons? Acompanha o som, deixa o som. Vc tenta 

comandar o som?  

 

B. Às vezes eu tento comandar, controlar, etc., mas quando eu estou num estado 

de espírito, aí eu viajo junto, me leva para outras...é um estado quase alfa, vai. O 

estado mental mais diferente. Sei lá.  

 

E. Você está acostumado a falar que você escolhe o som dependendo do estado de 

espírito.  

 

B. É, mas pode ser ao contrário, não é? 

 

E. A viagem é o casamento perfeito entre você e o som. Como você está no 

chamado estado de espírito você já se revela como escolhendo o som.  

 

B. Está fundindo o som, não é? 
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E. É uma fusão. 

 

B. É uma fusão sim.  

 

E. Você vê o estado de espírito no som. Então o som melancólico. Canto de 

gaivota (imita o canto da gaivota). Aquele piado. Você já ouviu anú? É parecido 

com o canto da gaivota.  

 

EP. Hã, hã! 

 

E. Vc não gosta de melancolia. Vc é uma pessoa melancólica?  

 

EP. Sim.  

 

E. É. Eu já percebi. Que tipo de som pra você. Há som que você foge? 

 

EP. Há.  

 

E. Que tipo de som de melancolia.  

 
EP. Eu acho que é muito parado assim. É muito uma cadência. É repetida. Isso me 

trás melancolia. (faz um ruído e diz) Sons assim. Eu me identifico com isso. Sabe, 

música de fundo, muito baixinha, quietinha. Eu trabalhei uma vez em um 

consultório e o médico deixava sempre uma musiquinha de fundo. Me dava uma 

tristeza!  

 

E. Solidão?  

 

EP. É, estar sozinho, sei lá. 

 

E. Isolamento? 

 

EP. Eu não gosto muito, não. 
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E. Como é que os sons participam dos seus relacionamentos interpessoais no seu 

dia a dia? 

 

EP. Na forma de aproximação. Dependendo dos sons eu me aproximo ou me 

afasto das pessoas. Na maioria das vezes me aproxima. Os sons servem como 

orientação. O tom de voz muitas vezes mostra o que a pessoa está dizendo, ou 

expressa o que está sentindo. Isso permite que eu entenda a mensagem se alguém 

está bravo, se vai me dar uma bronca, se vai me fazer um elogio, se vai fazer uma 

declaração de amor, se está angustiado e precisa desabafar. Então presto atenção 

no tom que a pessoa está falando. 

 

E. Você se aproxima ou se afasta de um grupo em função da sonoridade deste 

grupo? Por exemplo: você se aproxima de pessoas que falam baixo ou que falam 

gritando, que fazem festa quando vê um amigo chegando? 

 

EP. Sim. Com certeza os sons têm um papel fundamental na aproximação ou 

afastamento. Eu não gosto de grupos muito barulhentos. De gente que fala 

gritando, nem de grupos que fazem algazarra. Prefiro me relacionar com pessoas 

mais calmas, mais centradas, eu gosto muito de conversar. Por isso ambientes que 

não são favoráveis a isso me afasto a não ser um show, por exemplo, que eu vou 

pra curtir, ai é diferente. Mais no dia a dia prefiro ambientes mais calmos. 

 

E. Na sua profissão existem sons típicos? Quais? (ex. bater de máquinas, 

apitos..etc?) 

 

EP. Sim, telefone tocando toda hora, barulho de teclar porque trabalho com 

computador o dia todo. Barulhos de impressora, fax essas coisas. Mais também 

tem um jardim onde há muitos passarinhos, então escuto eles cantarem o dia todo. 

 

E. Como você se define do ponto de vista sonoro? Silenciosa, ruidosa, fala alto, 

grita, sussurra? Como? 
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EP. Bom na maioria das vezes meu tom de voz é normal. Se estiver num ambiente 

com muita gente aí falo mais alto. Por exemplo, num grupo com muitas pessoas aí 

falo alto. Se estiver no meu grupo de relacionamento, me empolgo, quando vejo to 

falando alto, rindo essas coisas. 

 

E. Eu gosto de uma música, o tipo de música que eu gosto tem que ter um 

contraste. Do tipo jazz, blues... 

 

EP. Isso é bom.  

 

E. O cantor está botando a alma quando canta e no acompanhamento, tum, tem, 

tum tem que ter aquela batida pungente. O contraste do pungente do 

acompanhamento com o cantor ou o contrário. Às vezes o acompanhamento é 

acelerado demais e o canto é pungente. Tem que ter esse contraste. Daí eu me 

perguntei: de onde vem isso? Pode ser em qualquer música. Pode ser rock, 

sertanejo. Se tiver esse pungente. A minha mãe, quando eu era garotinho, 

pequenininho, quando eu ficava com gripe, com febre, então eu fazia isso aqui, 

um estalo, ficava todo agitado e a minha mãe cantava uma música lenta. Então, 

formava esse contraste: a minha mãe cantando música lenta e as sensações 

aceleradas. Aí eu fui descobrir que nasceu lá na minha infância. 

Inconscientemente, ao ouvir esse tipo de músicas eu me reportava para essa fase 

da minha vida. Quando você ouve um som, o som em si não se esgota nele 

mesmo. Então num contexto aonde você não consegue perceber tudo. Por 

exemplo: você ouve um estalido, pra você um estalido é uma coisa, mas você 

integra num contexto cada vez mais amplo e esse contexto mais amplo não é 

percebido totalmente por você. Aí está o inconsciente. Se você for procurar você 

vai perceber que ele é super amplo, você não consegue compreendê-lo por inteiro.  

 

E. Vamos falar sobre arrebatamento. Pra você é assim? Arrebatado pelo rock? 

 

B. É uma coisa que eu não faço menor idéia. Realmente assim, como é que vc 

perguntou mesmo? Arrebatado pelo rock? 

 

E. O que é que te arrebata?  
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B. Energia.  

 

E. Vc mobiliza transe? 

 

B. Eu não sei explicar é uma situação.  

 

E. Isso pode ser uma música ou um som qualquer? Só música te arrebata? 

 

B. Não, mas música para mim, para me arrebatar tem que ser coisas suaves. 

Engraçado: é o contraste também. É pura emoção mesmo. Ver um cantor 

cantando músicas é a coisa melhor que tem. Para a música arrebatar não pode ser 

um som caótico. Eu gostaria que você explicasse esse arrebatar de novo.  

 

E. É aquele som que te prende, que te fascina. Que toma a você com toda a 

intensidade. Que som te prende? 

 

   EP. Eu não sei te dizer isso, não. Eu não sei o que me arrebata assim, não. Não sei 

dizer. Acho que o som da pegada da bateria quando um som está baixo e vai 

crescendo, sei lá acho que á assim. Músicas que tem aquele crescimento me 

emocionam, que tem interlúdios, partes de instrumentais instrumentos tocando 

forte no meio da música pára de cantar e os instrumentos é que mandam a 

mensagem entende? Isso me emociona. Às vezes da até vontade de chorar, toca lá 

dentro. Mexe com minha estrutura emocional muito demais. Parece q a gente ta 

no céu... fico imaginando como será no céu o coral as músicas, os instrumentos 

 

B. Seria alguma coisa transcendental assim? É difícil, você se pega no momento 

viajando mesmo. Um momento que você vê que tem sons rolando e com você o 

som e mais alguma coisa. É um estado. As pessoas percebem que você está fora 

do ar, mas você está viajando e mais alguma coisa e você volta que te chama a 

atenção. Você se lembra de tudo, onde você estava, é o transpessoal mesmo.  

 

E. É uma emoção especial. Não é uma alegriazinha. Você sabe, quando eu fui 

perdendo a audição, retornar o som que eu não ouvia há muito tempo, então as 
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pessoas que retornam a audição, arrebatar dessa maneira não é uma emoção tipo: 

“ah, eu fiquei contente”. É uma coisa superior, transcendental. 

 

EP. Música que eu gosto é da música antiga. Eu acho que a música de hoje deixa 

muito a desejar. Por exemplo: no meu computador eu tenho uma seleção de 

trezentas músicas dos anos 80. Então é uma coisa que isso eu gosto. Gosto de 

música nesse sentido, sim.  

 

E. E a modulação? O som da música tem uma modulação especial, rítmica, um 

som rotineiro, tipo som repetitivo. Existem sons de pessoas andando, pessoas 

cantando. Como vocês percebem isso? 

 

EP. Então ó, se for pensar assim eu acho que pra mim é uma batida forte. Quando 

eu escuto tanto a música quando reunidos em oração, sim, é aquilo que é uma 

batida forte. Algo alto sabe, como uma batida forte que gere emoção. Assim, pra 

mim acho que é isso, então. Sim, transcende. Não é muito no silêncio pra mim.  

 

E. E o espaço? Vocês se aproximam do espaço ou se afastam dele segundo a 

sonoridade daquele espaço?  

 

EP. Eu sim é lógico Principalmente quando é um lugar que se quer ter um prazer, 

um bem estar... 

 

B. É que eu sempre puxo a sardinha para o meu lado.  

 

EP. (risos) 

 

B. Outro dia eu estava na rua, ia fazer uma entrega, estava andando assim, alguém 

estava tocando bateria, eu escutava para ver se o cara era bom, etc. sardinha para o 

meu lado, mas qualquer som assim, mais selecionado.  

 

E. E vc, (para É) 

 

B. A não ser que seja uma tragédia, vc ouve dar tiros, sei lá.  
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EP. Mas isso não me atrai, disso eu fujo. (risos)  

 

E. Agora para finalizar: como é que foi para vocês? Façam um balanço. Como é 

que vocês viram esse assunto?  

 

B. O ápice do negócio foi a grande sacada que é fazer um Rorschach sonoro. 

 

E. Grande sacada? O som, Rorschach sonoro. Qual a validade de um Rorschach 

sonoro? 

 

B. Nossa, pra mim é muito mais fácil tirar a experiência das pessoas  

 

EP. Eu acho que esse tipo de entrevista e trabalho faz pensar mais um pouco mais 

na percepção do dia a dia. Tem coisas que passam despercebidas. Tem coisas que 

a gente vive no dia a dia que poderia ter mais sentido e acaba passando batido. 

Quando a gente vai entrando em contato com algumas questões que faz a gente 

refletir sobre isso e a gente vai vendo que os sons têm grande importância, sim. 

Na vida da gente, na construção do que a gente é. Ele faz parte também de 

algumas angústias, de algumas questões afetivas, emotivas, de memória. Então, a 

gente às vezes não liga muito com o assunto, mas quando a gente vai entrando em 

contato com a entrevista vai parando para pensar um pouco mais sobre isso. Eu 

achei válido. Então, por essa questão auditiva também.  

Na psicologia é muito pouco o que a gente tem nessas questões auditivas. O ser 

humano é um todo, não é só visão.  

 

B. Mas a impressão assim, puxando um gancho, dá pra se internalizar muito mais 

a partir do som e se perceber muito mais.  

 

E. Vivência mais.  

 

EP. Vivência mais.  

 

E. Vc se percebe pelo Rorschach visual.  
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B. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Um quadro lindo dá pra se perceber 

o que Renoir quis dizer, mas é estático. 

 

EP. É o que é aquilo. O visual passa. 

 

E. A sonoridade é dinâmica. A imagem também é dinâmica. Se vc está na rua 

surge um carro, uma pessoa, a nuvem cobre o sol. Então há um dinamismo. A 

sonoridade também é dinâmica. A sonoridade do mundo, do espaço é dinâmica 

também. Vc vai se comportando segundo a dinâmica. Por exemplo: surgiu uma 

moto, pessoas andando e você olha. Sonoridade também é um dinamismo. Mas 

acontece que esse é um detalhe que você não se dá conta e não percebe essas 

coisas.  

 

B. Ai se chega a essa questão: tudo tem que ter um significado pra valer e nesse 

“insignificado” é caminhar para um nada.  

 

E. A entrevista ou esse bate papo, é mobilizadora, você começa a descobrir coisas. 

A grande descoberta aqui foi o Rorschach sonoro.  

 

B. Como parece mais profunda essa questão de descobrir.. 

 

EP. ...se revelar a partir do som. Tem isso a ver. 

 

B. Ver um quadro legal, impressionismo. É como é que chama aquela época que 

só havia aquilo e o resto não existia? Eu sinto como mais estático. Dá pra você 

pensar: uma coisa pode remeter á outra, mas a musica é mais dinâmica. Da pra te 

levar mais longe, vai.  

 

EP. Então, eu já comentei com o R., a entrevista que eu fiz a respeito dos sons 

como a cega. Fez com que ela entrasse em contato com a cegueira. Eu tinha falado 

com o R. antes que apesar da perda visual dela ser paulatina ela lidava muito bem 

com isso. Na verdade ela negava o tempo inteiro que ela era deficiente. Quando 

ela entrou em contato com a entrevista ela começou a perceber coisas, situações 
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reveladoras. O que a entrevista fez, ela teve uma crise de pânico e ela está 

medicada. Porque ela começou a entrar em contato com a perda visual. Tanto é 

que na entrevista ela não se comporta com alguém que tem dificuldade visual. Dá 

pra vc perceber isso na entrevista, né? Ela sempre se porta como alguém que não 

tem nada. Ela nunca se relacionou com ninguém como ela. Com o Braile nunca 

quis saber. 

 

E. É bem isso. Ela está vivendo uma simulação/dissimulação.  

 

EP. Então como ela respondeu perguntas: sua imagem no espelho, como vc se vê, 

como vc vê os seus filhos. Então isso fez ela retomar a questão do saudosismo ela 

se reportou lá na idade dos vinte anos quando ela ainda tinha visão. Ela passou a 

ficar mais afinada com esse negócio de som tanto é que quando ela fica sozinha 

agora o som para ela são amedrontadores. Uma pessoa cega com uma dificuldade 

visual com o qual o marido só chega às duas horas da manhã, a filha trabalhando 

em Cotia, o filho ela quase nem vê, ela fica praticamente sozinha. Então isso para 

ela tem sido aterrorizador. Ela chora muito, uma depressão.  

 

E. O som então pra ela tem uma importância que substitui a visão. 

 

EP. Sim. Ela é musicista. Então isso tudo deu uma pirada. Ela ficou meia sem 

chão. Nos últimos dias aí. Eu estive acompanhando ela. Ela está em tratamento 

terapêutico, fazendo terapia, está medicada. Deu uma boa duma crise e ela está 

entrando no eixo de novo.  

 

B. Vamos supor o seguinte: que a gente pegue um deficiente visual e auditivo. 

Com é que é ser um deficiente visual e auditivo?  

 

E. Surda e cega: existe.  

 

B. Mas a questão continua válida porque o som possui vibração.  

 

E. Que é captada pelo tato. 
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B. Mas o som tem vibração ele continua válido. Mexe, reverbera. 

 

E. O tato comum se faz com todos os sentidos.  

 

EP. Por exemplo: um tempo atrás veio uma bailarina no programa da Ana Maria 

Braga e ela era cega e surda. Ela se voltou para a dança. E ela dança muito bem. A 

vibração dela é no palco. Ela sente a vibração do som e a emoção no parceiro de 

dança. Muito interessante.  

 

E. Para ela ter contato com o corpo ela precisa do tato. A mãe de uma criança tem 

que tocar nela. 

 

B. O tato precisa casar com o som. O som tem uma freqüência diferente, vai 

vibrar diferente. O tato vai ficar tão exacerbado que dá pra diferenciar uma nota 

da outra pela freqüência. A última sinfonia do Beethoven ele sentava ao piano 

para sentir a vibração mesmo.  

 

E. Como é tocar guitarra? Você está tocando não tem tato. Tem a vibração. O 

surdo ouve música pela vibração. Se ele vai a uma escola de samba ele vibra pela 

vibração das batidas. É naquela vibração que ele sente o clima. Eu tenho uma 

amiga surda que toca piano. Mas o piano para ela é a vibração. Música para ela é a 

vibração.  

 

B. Mas o legal é que física. A gente já entrou na física também. Impressões, hertz 

que tem a ver com as cores  

 

E. Vocês têm algo a acrescentar? Deu para vocês colaborarem comigo. Para 

traduzir em papel aqui tem uma entrevista com um cego. 

 

  E. Você está percebendo o que é uma entrevista semi estruturada? 

 

   EP. tô sim...mais a pessoa tem que estar envolvida se não num rola. Como quebrar 

as defesas porque na terapia rola assim também, certo? A entrevista semi dirigida 

tem que ir desarmando as defesas certo? 
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