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RESUMO 

 

 

O presente trabalho buscar compreender a relação do surdo com a linguagem e 

como essa diferença linguística traz desafios para a psicologia clínica, com foco na 

Gestalt-terapia. Através do método de levantamento e revisão bibliográfica, 

identificou-se a ausência de produções que tratem da clínica em psicologia com 

pessoas surdas. A partir desse levantamento foi possível compreender os desafios 

para se desenvolver uma prática clínica com surdos que releve a sua condição e 

inclua a sua linguagem como recurso para comunicação e interação. (ponto final) O 

que aponta as dificuldades que a comunidade surda encontra para se estabelecer 

como cultura perante a sociedade ouvinte. Ressalta-se também a dificuldade 

encontrada na construção de práticas na psicologia que possam atender as 

demandas desse público. O trabalho revelou que para se pensar em uma sociedade 

verdadeiramente inclusiva, torna-se fundamental problematizar as questões que 

atravessam as pessoas com deficiência a fim de se constituírem saberes e ações 

que os alcancem. 

 

Palavras-chave: Surdos. Clínica com surdos. Gestalt-terapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work seeks to understand the relationship of the deaf person with 

language and how this linguistic difference brings challenges to clinical psychology, 

with a focus on Gestalt therapy. Through the method of survey and bibliographic 

review, the absence of productions dealing with the clinic in psychology with deaf 

people was identified. Based on this survey, it was possible to understand the 

challenges to develop a clinical practice with deaf people that will highlight their 

condition and include their language as a resource for communication and 

interaction. Which points out the difficulties that the deaf community finds in 

establishing itself as a culture the listening society. The difficulty found in the 

construction of practices in psychology that can meet the demands of this public is 

also highlighted. The work revealed that to think about a truly inclusive society, it 

becomes fundamental to problematize the issues that people with disabilities face in 

order to constitute knowledge and actions that reach them. 

 

Keywords: Deaf people. Clinic with deaf people. Gestalt therapy 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o censo realizado em 2010 pelo IBGE, 9,7 milhões de 

brasileiros têm deficiência auditiva. Segundo os dados do Conselho Regional de 

Psicologia, existem 295.530 psicólogos registrados no Brasil, sendo 36.713 só no 

estado do Rio de Janeiro. Gostaria de poder apresentar o número de psicólogos que 

são habilitados em LIBRAS, mas em nenhum momento foi possível encontrar esses 

dados. Esse fato aponta para uma importante problematização referente ao tema 

tratado ao questionar como é possível pensar em uma prática clínica que acolha a 

pessoa surda. 

É comum que a sociedade ouvinte cometa o erro de generalização entre 

o sujeito com déficit auditivo e o sujeito surdo. O sujeito surdo ou comunidade surda, 

são termos que definem a pessoa ou um grupo de pessoas que apresentam uma 

diferença de linguagem e uma cultura diferente, não apresentando assim uma 

incapacidade para conviver em sociedade. Já o sujeito com déficit auditivo é aquele 

que apresenta essa incapacidade / dificuldade e não se caracteriza pela linguagem 

ou identidade cultural.  

Dentro do território brasileiro existem diversas comunidades de surdos, 

onde são identificados por utilizar a mesma linguagem, a Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS. Entretanto, não são todos os surdos que utilizam a língua oficial de 

LIBRAS, muitos não tem acesso à essa formação e utilizam o que chamamos de 

“gestos caseiros”, onde se adaptam a sua realidade os gestos e utilizam o que está 

a seu alcance. É possível dizer que é semelhante ao que ocorre com a variação da 

língua portuguesa no interior do Brasil.  

A linguagem é de extrema importância para o ser humano, já que é 

através da mesma que ele se comunica. Mas não apenas isso, é através do 

desenvolvimento da linguagem que a inscrição simbólica no mundo social se 

estabelece. Sendo assim, é importante considerar que a linguagem não se 

circunscreve unicamente as produções orais e escritas dominantes, mas as 

diferentes formas de expressão linguística no desenvolvimento da pessoa, 

especialmente, quando a ela falta a aquisição da linguagem oral em razão da 

surdez. 
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O desenvolvimento linguístico dos surdos ocorre de forma semelhante à 

dos sujeitos ouvintes, também adquirida na primeira infância, os primeiros cinco 

anos de vida. Mas no momento em que a criança ouvinte deixa de utilizar gestos 

para dar lugar a fala oral, a criança surda continua com a fala gestual.  

Para a sua formação adequada é necessário que essa criança cresça em 

um ambiente propicio, que é, no convívio com pessoas surdas, dentro de uma 

comunidade surda, e recebendo todo o estimulo necessário para seu 

desenvolvimento. 

Outro erro comum que a sociedade oralista comete é pressupor que pelo 

sujeito surdo ser capaz de ver, não ter sua visão comprometida, automaticamente 

ele é capaz de ler. Enquanto, na verdade, nem todos os surdos são letrados na 

língua portuguesa. Sua educação ocorre de forma bilingue, onde lhe ensinado a 

LIBRAS, sua língua materna (L1) e só depois lhe é ensinado o português (L2). A L2 

é ensinada apenas na forma de escrita e leitura, e não na tentativa de oralizar esses 

sujeitos. 

Pensando nisso, a psicologia, em sua práxis, com foco na Gestalt-terapia, 

enfatiza as relações dinâmicas do homem com o seu campo, revelando seus 

aspectos biopsicossociais. O psicólogo deve compreender o indivíduo como ser 

único e levar em consideração todas as suas particularidades e sua relação com o 

mundo. Na interação com o sujeito surdo encontramos grandes desafios, tendo em 

vista que o modo pelo qual se comunica é através da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). 

Afim de tentar entender melhor o processo de linguagem desses sujeitos, 

de como se identificam como comunidade e cultura, e refletir como a psicologia, com 

foco na Gestalt-terapia, pode possibilitar a condução de  um trabalho com eles, foi 

utilizado nesse estudo o método de levantamento bibliográfico, afim de explorar e 

identificar as produções existentes sobre o tema bem como problematizar os 

desafios no trabalho clínico com pessoas surdas. 

Sendo assim, para o desenvolvimento deste trabalho, no primeiro capitulo 

é apresentado como a linguagem se constrói, tanto no sujeito surdo como no sujeito 

ouvinte, abordando teóricos como Piaget e Vygotsky, estabelecendo a sua relação 

com a comunicação. Já o segundo capitulo tem como foco a pessoa surda e sua 

interação com o mundo, abordando temas como: a definição de surdo e deficiente 
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auditivo e qual a relação desse sujeito surdo com a língua. E no terceiro e último 

capítulo, trata-se dos desafios da perspectiva dialógica da clínica gestáltica com 

surdos, onde se apresenta brevemente a história da Gestalt-terapia, como se dá a 

sua clínica na relação paciente-terapeuta e por fim como se daria sua relação com o 

sujeito surdo.  

Conclui-se nas discussões que muito trabalho ainda há a se desenvolver 

no sentido de favorecer práticas inclusivas, que possam alcançar as demandas das 

pessoas surdas. Para isso, habilitandosse o psicólogo a compreender variadas 

linguagens e diversificadas formas de acolhimento das diferenças para o seu 

trabalho. Pensar numa sociedade inclusiva implica em considerar a formação dos 

profissionais para lidar com a diversidade. 
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CAPÍTULO 1: Linguagem e Comunicação  

 

1.1 Construção da linguagem  

Ao se tratar do conceito de linguagem é fundamental que 

compreendamos como se dá o desenvolvimento da pessoa em sua totalidade. Para 

alcançar os objetivos propostos no presente trabalho, apresentaremos as 

perspectivas de Jean Piaget e Vygotsky. 

Podemos dizer que Jean Piaget é o pioneiro à estudar a lógica e 

percepção nas crianças, sendo ele a dar inicio aos estudos do pensamento infantil. 

O mesmo afirma que o desenvolvimento psíquico começa no nascimento e termina 

na fase adulta, mas “[...]o fim do crescimento não determina de modo algum o 

começo da decadência, mas, sim, autoriza um processo espiritual que nada possui 

de contraditório com equilíbrio interior” (PIAGET, 1999). Dessa forma, o 

desenvolvimento mental pode ser comparado a construção de um prédio, pois 

ocorre de forma contínua. 

Sua teoria aborda não só como se dá o pensamento infantil, mas também 

como ocorre seu desenvolvimento tanto psíquico como cognitivo. Para explicar 

sobre o desenvolvimento, ele o separa em seis estágios pautados nas idades.  

Segundo Piaget (1999), o 1º estagio é o dos reflexos, ou mecanismos hereditários, 

assim como também as primeiras tendências instintivas (nutrições) e das primeiras 

emoções. Já o 2º estágio é dos primeiros hábitos motores e também dos primeiros 

sentimentos diferenciados. O 3º estagio é da inteligência senso-motora ou prática. 

Esses três primeiros estágios são chamados de periodo de lactancia, que ocorre 

entre um ano e meio a dois anos, portanto, antes do periodo de desenvolvimento da 

linguagem e pensamento. É no 4º estagio, entre os dois a sete anos ou segunda 

fase da primeira infância, que se desenvolve a inteligência intuitiva, dos sentimentos 

e das relações socias. O 5º estagio é o das operações intelectuais concretas, onde 

se desenvolve a lógica e os sentimentos de moral assim como os de cooperação 

social, ocorrendo dos setes aos onze anos. E por último, o 6º estágio, das operações 

intelectuais abstratas, da formação de personalidade e inserção afetiva e intelectual 

na sociedade que ocorre durante a adolescência.  (PIAGET, 1999) 
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No inicio de sua vida, a criança se utiliza de balbucios, gestos e “mimicas” 

para realizar sua comunicação com o adulto e o mundo ao seu redor. Ela copia as 

ações daqueles de seu convívio para conseguir o quer e o precisa. 

É no quarto estagio, que ocorre entre a faixa de 2 aos 7 anos, que a 

linguagem começa a se desenvolver. É nesse momento que o sistema cognitivo está 

pronto para começar a reproduzir e compreender o significado daquilo que é dito a 

sua volta, o que vai além das palavras para englobar também o que é demonstrado 

e sinalizado. 

É a partir da linguagem que suas estruturas vão se reconstituir, e assim, 

resultar em três consequências para o desenvolvimento mental. São elas: a troca 

com o outro, que se trata da socialização da ação; a interiorização da palavra, se 

tratando da construção do pensamento propriamente dito;  e a interiorização da ação 

como ela mesma, sendo perceptiva e motora, o que antes era intuitivo é agora, com 

a formação do pensamento,  consciente. (PIAGET, 1999) 

Para Piaget, a linguagem é uma ferramenta para concretizar e formar o 

pensamento. É através dela que a criança exterioriza seus desejos e fantasias, onde 

mais à frente utilizará para explicar o mundo real de sua própria forma. Ao final 

desse período a criança entra na fase dos “porquês”, onde procura a razão pela qual 

as coisas acontecem, tendo assim um pensamento mais adaptado ao real e aqueles 

que estão a sua volta. (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2009) 

Já Vygotsky nos mostra em sua teoria que o pensamento e linguagem 

têm origens diferentes, uma vez que inicialmente a linguagem não é intelectual e o 

pensamento não é verbal. Ele nos aponta que em torno dos dois anos de idade as 

curvas do desenvolvimento do pensamento e da linguagem, que até o momento 

estão separadas, se encontraram para dar início a uma nova forma de 

comportamento. No início, a criança usa a linguagem apenas para uma interação 

básica em seu convívio, mas a partir de um determinado ponto essa linguagem 

passa para o subconsciente para construir uma estrutura de pensamento.  

(VYGOTSKY, 2007)  

Ao contrário de Piaget, que baseia sua teoria de desenvolvimento em 

questões biológicas, Vygotsky nos mostra que as atividades cognitivas básicas de 

cada indivíduo surgem de acordo com sua história social e se fortalecem a partir do 

desenvolvimento histórico-social de seu ambiente de convívio (Luria, 1976, apud 
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VYGOTSKY, 2007). É através das atividades praticadas junto com os hábitos sociais 

da cultura em que o indivíduo está inserido que ele desenvolve suas habilidades 

cognitivas e a forma como seu pensamento vai se estruturar, não sendo estas 

determinadas por meio de fatores inatos.  

É através da história do meio em que a criança se desenvolve e de sua 

história pessoal que sua forma de pensar vai ser determinada. É nesse processo de 

desenvolvimento cognitivo que a linguagem apresenta papel crucial na determinação 

de como a criança vai aprender a pensar, já que o pensamento de forma mais 

avançado é transmitido à criança através da linguagem. (Murray Thomas, 1993, 

apud VYGOTSKY, 2007)   

Para Vygotsky, a linguagem tem papel essencial na formação do 

pensamento e do caráter do indivíduo, existindo uma inter-relação fundamental entre 

pensamento e linguagem, onde um proporciona recurso ao outro. (VYGOTSKY, 

2007)  

No início de seu desenvolvimento, os aspectos tanto motores como 

verbais do comportamento estão entrelaçados um ao outro, pois em seus primeiros 

anos de vida a criança tem como meio de comunicação inicial os seus gestos. Mas 

como se dá essa comunicação gestual? Ela se dá, quando de forma demonstrativa, 

a criança imita os gestos dos adultos e aponta as coisas que deseja alcançar ou 

receber. Dessa forma ela cria sua própria língua, como uma espécie de língua de 

sinais. 

A partir desses teóricos, podemos ver como se dão as fases do 

desenvolvimento e em que momento a linguagem é inserida e construída. Tomando 

isso como base, se observa que a linguagem é um fator marcante do 

desenvolvimento, mas não se pode tomar apenas como linguagem a fala oral. É 

notório que desde os seus primeiros meses de vida a criança tem uma linguagem 

própria, onde utiliza como recurso de comunicação gestos e sinais que expressam o 

que está “sentindo” e qual é seu objeto de desejo.  

Com isso em mente, podemos entrar na questão de como a linguagem se 

dá para os surdos na língua de sinais. 
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1.2 A linguagem nos surdos 

Visto que para os surdos a linguagem se desenvolve através dos sinais, 

uma questão pertinente a se é fazer seria: como essa linguagem se constrói? Em 

que momento deixa de ser gestos desconexos e se torna linguagem? E qual a 

melhor forma dessa criança desenvolver todo seu potencial? 

Para Vygotsky (2000), a palavra se forma através de signos naturalmente 

ligado a imagens, onde todas essas palavras têm sua história e imagem. É através 

dessa relação que a criança faz a ligação entre palavra e objeto, o tornando assim 

um processo espontâneo.  (NEVES e MIRANDA) 

Ainda segundo Vygotsky, o desenvolvimento tem início nos 

comportamentos naturais como, balbucios e mímicas, que se tornam base da 

formação linguística. Quando os surdos estão na fase inicial de desenvolvimento, na 

forma tradicional, esses comportamentos vão se extinguindo até que sumam por 

completo. Assim, seu desenvolvimento continua sem palavras, sendo apenas na 

idade escolar que lhe começam a ensinar a linguagem e como modular sons. Dessa 

forma, a criança passa a se desenvolver, mas sua linguagem se torna um processo 

lento, árduo e sem aplicação prática. Enquanto isso, seus gestos e mímicas estão 

mais desenvolvidos que a linguagem oral, fazendo com que o interesse por esta 

diminua. (NEVES e MIRANDA) 

Quadros (1997, apud NEVES e MIRANDA) diz que a aquisição da 

linguagem de sinais na criança surda acontece em quatro fases: 

1.Pré-linguistico: é nesse período que surgem os balbucios, uma 

capacidade inata e manifestada tanto por sons quanto por gestos em 

ambas crianças surdas e ouvintes; 

2.Estagio de uma palavra: ocorre dos 12 meses até os dois anos, nesse 

periodo os gestos que anteriormente na criança surda significavam 

apenas um apontamento de objetos e pessoas, agora começa a significar 

elementos gramaticais;  

3.Estagio das primeiras combinações: se inicia por volta dos dois anos, se 

caracterizando pela capacidade da criança conseguir utilizar a 

combinação de verbos, sujeitos e objetos em suas frases; 



17 

 

4.Estagio das múltiplas palavras: é o período entre os dois anos e meio 

até os três anos, onde a criança começa a expandir seu vocabulário, 

conseguindo diferenciar nomes e verbos. Mas o domínio dos recursos 

morfológicos só ocorre a partir dos cinco anos, onde ela também 

consegue fazer o uso correto de sujeitos e objetos. 

É através da linguagem que o desenvolvimento emocional, cognitivo e 

social vai se desenvolver e se estabelecer nessa criança. Por isso, é de extrema 

importância que ela esteja inserida em um ambiente que a estimule e esteja cercada 

de usuários da língua de sinais, pois assim a sua linguagem estará sendo 

desenvolvida de forma saudável. É importante lembrar que é através dessa 

linguagem que a criança vai se desenvolver nas outras áreas de sua vida, assim 

como estabelecerá a sua visão de mundo e de como se relaciona com ele. 

É através da linguagem que o pensamento vai se desenvolver, e é por 

meio do pensamento e da linguagem que tanto a criança surda como a ouvinte vão 

entender a função de cada objeto e qual seu sentido no contexto social, aprendendo 

assim, que as palavras podem controlar o meio social em que habitam. Essa 

interação com o meio, em uma criança ouvinte, se dá através do aparelho auditivo, 

sendo o primeiro a receber informações a serem perpassadas para o cérebro e 

assim se dando a linguagem. Mas como a criança surda não possui o aparelho 

auditivo, esse processo se dá por meio de visão e motricidade. (Vygotsky, 1996, 

apud NEVES e MIRANDA) 

A primeira língua dos surdos, seu meio de comunicação, identificação e 

instrução é a língua de sinais. Já a língua portuguesa é a sua segunda língua, na 

modalidade de escrita, que possibilita a inserção do surdo na sociedade e lhe dá 

acesso à informação, conhecimento e cultura, tanto na comunidade ouvinte como na 

surda. (Pereira e Vieira, 2009, apud NEVES e MIRANDA)  

Assim vemos que o desenvolvimento da fala na criança surda se dá na 

mesma forma que na criança ouvinte, que se inserida em um ambiente propício, 

com os estímulos certos, irá desenvolver seu pensamento e linguagem lhe trazendo 

também o desenvolvimento emocional psicológico e cognitivo de forma normal e 

natural. 
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1.3 Comunicação  

A linguagem é essencial para que aja o entendimento e a comunicação 

entre os sujeitos, mas ela não é o entendimento em si. A uma boa comunicação 

demanda alguns componentes como, ideias, raciocínios, argumentos e hipóteses, 

para que assim seja possível o entendimento dos envolvidos.  

A boa comunicação é aquela que todos os envolvidos compreendem o 

que está sendo dito. Contudo, é importante lembrar que, para isso acontecer é 

preciso levar em conta o tempo de processamento e compreensão de cada 

indivíduo, assim como o meio em que esse sujeito se desenvolveu e sua formação 

linguística. Esses fatores têm grande influência em como a comunicação vai 

decorrer, já que nosso país existe muitas variações linguísticas de acordo com as 

regiões. 

A mesma questão vale para os surdos, já que em nosso país existem 

diversas comunidades espalhadas, e cada uma tem adaptações regionais para os 

“gestos” na LIBRAS, logo, em algumas regiões podem ocorrer de existirem gestões 

específicos para uma determinada palavra que não vai existir em outro lugar. Outras 

questões importantes de se lembrar é que a LIBRAS tem sua versão escrita que 

difere em muitos aspectos da escrita em português, trazendo assim uma diferença 

linguística e de comunicação. 

Então a comunicação em LIBRAS acontece através dos sinais e de sua 

versão escrita, e para a boa comunicação acontecer é preciso que esses sujeitos se 

articulem de uma boa forma, e que tenham ciência das pequenas variações 

linguísticas, da mesma forma que acontece com a língua portuguesa.   
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CAPITULO 2: A pessoa Surda e sua Interação no mundo: Linguagem e 

Interação  

 

2.1 Surdo ou Deficiente auditivo?  

Para falarmos da pessoa surda é preciso estabelecer qual é definição de 

deficiência auditiva e surdez, e para isso é preciso explicar como a audição humana 

ocorre. Segundo Aragon e Santos (2015): 

A audição humana é realizada pela orelha, sendo 

que esta é dividida em três partes (orelha externa, média e 

interna). O processo auditivo é iniciado com a captação das 

vibrações dos sons pela orelha externa; esses sons são 

transportados pelo pavilhão e pelo canal auditivo até o 

tímpano, que faz vibrar três pequenos ossos (martelo, bigorna 

e estribo). Essas vibrações chegam ao ouvido interno e fazem 

que o líquido presente na cóclea se mova; assim, sinais 

elétricos são emitidos por meio das extremidades dos nervos 

auditivos e enviados ao cérebro.” (ARAGON e SANTOS, 2015, 

p.124) 

A deficiência auditiva é definida quando uma pessoa se encontra com 

alguma limitação ou um impedimento auditivo e isso lhe gera uma incapacidade.  Já 

a definição de surdez, considera o sujeito surdo apenas como alguém que tem uma 

diferença linguística, assim sendo, uma diferença cultural e não algo que lhe traz 

uma incapacidade de conviver em sociedade. (ARAGON e SANTOS, 2015) 

Em nossa sociedade ouvinte é comum a confusão dos termos, já que 

classificamos todos aqueles com alguma limitação auditiva como deficiente auditivos 

e surdos, sem realmente reconhecer os surdos como uma comunidade com uma 

linguagem própria.  

A partir dessa definição o termo “surdo” e “sujeito surdo” é adotado para 

essa comunidade, mostrando que mesmo com sua diferença linguística, possui toda 

a capacidade de aprender e se desenvolver, basta apenas lhe respeitar em sua 

singularidade linguística e cultural. (ARAGON e SANTOS, 2015) 
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Quando os dois termos são adotados passa-se a ter um reconhecimento 

maior de pertencimento de uma comunidade, que utiliza uma linguagem 

diferenciada. Mas apesar desse reconhecimento, eles ainda encontram grande 

dificuldade no ambiente educacional, o qual não respeita essa singularidade e ainda 

é forçada uma escolarização oralista e não bilingue.     

Vale lembrar que o caminho na escolarização desses sujeitos é a parte 

mais deficitária em sua história de vida. A começar nos tempos mais antigos, onde 

desde a Antiguidade e na Idade Média, os sujeitos surdos eram considerados como 

não educáveis e sem capacidade para tal. Os primeiros registros da experiência na 

educação de pessoas surdas surgem no início do século XVI, onde seu foco era a 

oralização, lhes ensinando a linguagem oral. Na época isso ocorria de forma 

secreta, não se sabendo assim, o método que os pedagogos utilizavam, pois, os 

mesmos não revelavam. (LACERDA, 1998, apud ARAGON e SANTOS, 2015)  

No periodo citado a cima, e durante um longo periodo, a educação de 

surdos foi fornecida apenas aos sujeitos surdos que eram providos de bens ou que 

suas famílias tivessem grande poder aquisitivo. A alfabetização destes era um luxo 

para poucos e, ainda assim, o método utilizado continuava sendo o oralista. 

O uso de sinais e de alfabetos ditais era proibido, buscava-se assim a 

“reabilitação” desses sujeitos surdos, fazendo com que agissem como ouvintes. É 

apenas em meados do século XVII que ocorre uma ruptura na forma de pensar e 

ensinar os surdos, surgindo, assim, os gestualistas. (LACERDA, 1998, apud 

ARAGON e SANTOS, 2015) 

Em 1878, ocorre o I congresso Internacional de Milão, onde foram 

discutidos os métodos de ensino que eram utilizados. Contudo, é apenas em 1880, 

no decorrer do II Congresso Internacional de Milão, que foi organizado por 

pesquisadores oralistas que exibiram surdos com grande fluência de fala, 

defendendo assim sua abordagem. Trazendo assim uma grande alteração na 

educação dos surdos, pois é a partir daí que é acordado, por votação, que o uso de 

gestos e sinais seria banido e só se usaria a metodologia oralista. (ARAGON e 

SANTOS, 2015)  

Com essa proibição ocorre um grande retrocedo na educação dos surdos, 

trazendo de volta a ideia de que esses sujeitos devem ser reabilitados, os oralizando 
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sem consideram suas características e singularidades como usuários de uma 

linguagem diferente da dos sujeitos usuários da língua oral.   

Ao longo tempo se percebeu que a educação bilingue é a mais adequada 

para o desenvolvimento da criança surda. Esse tipo de educação é caracterizado 

pelo ensino em duas línguas, Língua Brasileira de Sinais (L1) e a Língua Portuguesa 

(L2), construindo a aprendizagem das crianças surdas por meio de uma linguagem 

viso-gestual. O processamento dos estímulos no cérebro do usuário de língua de 

sinais ocorre na mesma região do cérebro dos ouvintes. (ARAGON e SANTOS, 

2015) 

Uma conquista importante é o Decreto nº 5626/05 (BRASIL, 2005) que 

legisla o ensino bilingue para pessoas surdas, ao qual assegura a presença de 

profissionais dentro da escola, como professores bilingues, instrutor surdo, interprete 

de LIBRAS, garantindo assim que o ensino dos alunos surdos seja realizado na 

Língua de Sinais. Sendo assim, desde a educação infantil até o início do ensino 

fundamental I, se tem a garantia de que o aluno surdo será ensinado em LIBRAS e 

terá o suporte de um interprete. (ARAGON e SANTOS, 2015)     

É a partir desse decreto que essa comunidade, enfim, garante legalmente 

seu direito ao ensino bilingue, sendo assim, finalmente reconhecidos como 

comunidade e usuários de uma linguagem diferente da língua portuguesa.    

Para autores como Dizeu e Caporali (2005) a apropriação de uma língua, 

sendo tanto visual ou oral, se trata da constituição do sujeito, de sua compreensão 

de mundo, tal como a estrutura do subjetivo e do cognitivo, através das relações 

com o outro e as experiencias vividas. (ARAGON e SANTOS, 2015)  

É através da apropriação de uma língua que o indivíduo se constrói como 

sujeito perante a sociedade, pois é através dela que vai se comunicar, criar sua 

identidade e se desenvolver emocional, cognitiva e socialmente.  

 

2.2 A Relação do Surdo com a Língua  

É possível observar a construção de um novo modelo, o modelo socio-

antropológico, que traz uma nova perspectiva para como se vê a surdez, mostrando-

a como uma diferença cultural e não uma patologia médica. (ALPENDRE, 2008) 
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O conceito de surdez vem sendo considerado como uma identidade 

cultural e linguística, ou seja, a pessoa com o déficit auditivo, a qual não tem como 

adquirir a língua oral-auditiva, utilizada majoritariamente pela comunidade, constrói 

então sua própria identidade baseada principalmente nessa diferença, utilizando 

estratégias cognitivas e de manifestações comportamentais e culturais visualmente 

diferentes das pessoas chamadas de “ouvintes”. (ALPENDRE, 2008)   

Quando a criança surda é criada por pais surdos e no meio de uma 

comunidade surda, a mesma apresenta melhores níveis acadêmicos, uma maior 

facilidade para o aprendizado da língua oral e escrita, assim como uma interação 

social, identidade e questões afetivas equilibradas, demandas que surgem em 

crianças surdas criadas por pais ouvintes. (ALPENDRE, 2008)  

A comunidade surda tem suas particularidades, e é caracterizada por ter 

uma mesma língua, mesmo valores culturais, hábitos e modos de socialização 

próprios. Com isso, eles se tornam uma comunidade independente, ao qual utilizam 

uma língua diferente da sociedade oralista, mas sem deixar de serem capaz de toda 

e qualquer atividade que um sujeito ouvinte. Apesar de suas singularidades estão 

aptos a interagir e conviver em sociedade como qualquer outra pessoa, sua única 

diferença é a linguagem. Uma forma de exemplificar é dizer que são como 

estrangeiros dentro do Brasil, sua única barreira é a linguagem, se tornando uma 

comunidade linguística minoritária.   

Existem fatores que diferem a surdez de deficiência para apenas uma 

diferença, como o uso da língua de sinais, o sentimento de identidade grupal, o auto 

reconhecimento e a identificação como surdo, que são reforçados através do 

casamento entre surdos. Dessa forma, a língua de sinais encerra essa visão de 

deficiência e possibilita aos surdos a construção de uma comunidade linguística, 

mesmo que minoritária, diferente e não como um desvio da normalidade. 

(ALPENDRE, 2008)  

É comum que a comunidade ouvinte caracterize a comunidade surda 

apenas por seu déficit auditivo e não por sua característica linguística. Esse erro 

causa uma problemática não apenas social como também, cognitiva, comunicativa e 

linguística, pois remete a ideia de que esses sujeitos são apenas isso, sua patologia, 

resumindo toda a sua natureza.    
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Comumente se confunde a natureza biológica do déficit auditivo com a 

natureza social consequente do déficit. Em vista disso, é atribuído à surdez e ao 

surdo a responsabilidade pelas dificuldades de seu desenvolvimento e sua 

educação. Essa concepção parte de uma perspectiva reducionista, baseada apenas 

sobre o déficit, como uma falta de capacidade, fruto de uma confusão terminológica 

e conceitual. (ALPENDRE, 2008) 

Quando se parte do pressuposto da perspectiva reducionista, que se a 

semelha a uma perspectiva clínica, todo o âmbito social é deixado de lado, não se 

levando em conta questões como: se o sujeito vive em uma comunidade periférica 

ou central, se foi criado em uma família surda ou ouvinte, se teve acesso a uma 

educação inclusiva onde se é oferecido meios de comunicação alternativos para o 

acesso a informação.  

 A partir disso é necessário pensar que os ditos atrasos cognitivos dos 

surdos, como a questão de por que não chegam a ter o pensamento abstrato, 

perpetuam pela relação audição-pensamento, excluindo todas as variáveis de 

desenvolvimento fundamentais: como foi sua formação educacional, qual a 

qualidade de suas interações comunicativas e sociais, e  qual foi a natureza da 

representação social da surdez em sua comunidade e se a língua de sinais estava 

inserida em sua família e comunidade. (ALPENDRE, 2008) 

É notório que a representação subentendida que a sociedade ouvinte 

construiu sobre o surdo surge de um modelo médico-terapêutica estabelecido na 

proposta oralista. Nada mais é que uma concepção relacionada com a patologia, 

onde se assemelha a fala como única forma de linguagem, de (substituir que há) 

modo a criar uma dependência entre a oralidade e o desenvolvimento cognitivo. De 

forma, a enxergar o surdo apenas por suas características negativas, trazendo em 

seu currículo escolar o objetivo de resolver o que lhe “falta” e convertendo sua 

educação em processos terapêuticos, e o mais grave, considerando os surdos como 

doentes reabilitáveis, fazendo assim com que a criança surda, na escola, seja 

tratada mais como paciente do que como aluno. (ALPENDRE, 2008)  

A tradição médico-terapêutica é a grande influenciadora da definição 

pobre que a surdez recebe, a partir do déficit auditivo, deixando de incluir a 

experiencia da surdez e de considerar todo o contexto psicossocial e cultural nos 

quais os surdos se desenvolvem. Não é apenas pela falta de audição que os surdos 
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são considerados diferentes, mas sim porque se desenvolvem em potencialidade 

psicoculturais diferentes daqueles chamados de ouvintes. A diferenciação entre os 

surdos e os ouvintes envolve muito mais que a questão da audição, é muito mais 

uma questão de significados, os conflitos e diferenças que refletem em sua forma de 

ser. (ALPENDRE, 2008) 

Vemos assim que, ao longo da história até os dias atuais, os surdos 

sofrem com uma generalização e senso comum vindos da sociedade ouvinte, onde 

são classificados apenas como sujeitos deficientes e com algo sempre em falta. São 

vistos apenas por seu déficit auditivo e não como uma cultura/comunidade diferente, 

ignorando toda a sua forma de ser e de interação com o mundo.   

Por conta dessa visão vinda da sociedade oralista/ normativista, os 

surdos sofreram e sofrem com a exclusão da sociedade, um atraso em sua 

formação educacional, já que o ensino bilíngue nem sempre é inserido nas escolas, 

tendo prevalência ainda a tentativa de oralizar esses sujeitos, e uma exclusão de 

sua cultura onde muitas vezes não é vista como uma cultura diferente dentro de 

nosso país. O senso comum enxerga as comunidades surdas como uma exclusão 

da sociedade, se esquecendo de que nosso país é formado por culturas diversas e 

que a comunidade surda é apenas mais uma dessas culturas que deve ser 

respeitada.      
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CAPÍTULO 3: Desafios da perspectiva dialógica na clínica gestáltica com 

surdos 

Após ser apresentado como se dá a linguagem de acordo com as teorias 

de Piaget e Vygotsky, como ela se constrói tanto no sujeito ouvinte como no surdo, é 

preciso abordar em como se dá a clínica da Gestalt com o sujeito surdo e seus 

desafios.      

Para tratar esse tema é necessário, inicialmente, caracterizar a Gestalt-

terapia, seus fundamentos históricos e epistemológicos e sua prática clínica. 

 

3.1 A História da Gestalt  

Fritz Perls, em 1950, juntamente com sua esposa Laura Perls e alguns 

outros teóricos, criam o “Grupo dos Sete”. Onde Perls investe na estruturação de um 

novo campo teórico clínico, dando o nome de Gestalt, e em 1951 lança o livro base 

da Gestalt Terapia, juntamente com Paul Goodman e Ralph Hefferline. Nesse 

periodo seu desenvolvimento foi complicado, lento e limitado. (FREITAS, 2016) 

É apenas na década de 60 que a Gestalt Terapia se firma como teoria e 

surge no território dos Estados Unidos, tendo como fundador Fritz Perls, e é em 

1968 que, na Califórnia, ela ganha força durante o amplo movimento de 

contracultura que acontecia na época.    

O nome Gestalt tem origem alemã e não uma tradução literal na língua 

portuguesa, mas possui os sentidos de “forma”, de “estrutura organizada”, de 

“configuração” ou de “um todo que se orienta para uma definição”. Um exemplo para 

explicar melhor a questão do todo é: se pensarmos em uma orquestra, vamos 

perceber que ela é composta de várias partes, como instrumentos diferentes, sons, 

ritmos e tonalidades musicais diferente. Todas essas partes em conjunto nos trazem 

um estímulo auditivo, permitindo reconhecer a música que está sendo tocada. É a 

soma de todas essas partes que compõem a música, porém a sinfonia não se 

resume a estas partes. (FREITAS, 2016) 

Com isso, vemos o que a Gestalt chama de todo, onde o sujeito visto e 

tratado a partir do seu todo e não de questões isoladas ou de sua patologia. A 

Gestalt prioriza o sujeito.  
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É importante lembrar e ressaltar que Psicologia da Gestalt e Gestalt-

Terapia não possuem o mesmo significado, ambas possuem assuntos diferentes, 

com campos de atuação e preocupações diferentes. Enquanto a Gestalt-Terapia tem 

foco no campo clínico, com teorias e técnicas que visam dar ao sujeito 

possibilidades ao seu crescimento, já a psicologia da Gestalt é um campo de 

pesquisa, que traz novas perspectivas para entender de que maneira o sujeito 

percebe o mundo. (FREITAS, 2016) 

A Gestalt terapia vê o sujeito como um fenômeno em si, que se revela 

lentamente, um ser complexo, que a todo momento está se reorganizando a partir 

de suas necessidades. Sendo assim, ele nunca será conhecido completamente, de 

forma inteira e com características imutáveis, como ser complexo ele está sempre 

em mutação de acordo com o contexto social que está inserido, no tempo e espaço, 

a todo momento se modifica.   

Para a Gestalt, a patologia do sujeito é apenas mais uma das várias 

partes que o montam.  Ele é visto como um todo e não apenas como um “neurótico” 

ou “esquizofrênico”. Sua patologia é encarada como a maneira mais “saudável” que 

seu corpo e sua mente encontraram para lidar com uma determinada situação 

insuportável ou inconciliável.    

Segundo Freitas (2016), a Gestalt:  

 [...] dá ênfase à tomada de consciência da 

experiência atual, o aqui e agora, e reabilita a percepção 

emocional e corporal, pouco valorizadas no mundo ocidental, 

que censura a expressão de tristeza, raiva, angústia e até de 

alegria e amor, por exemplo. (FREITAS, 2016, p.89-90) 

Como dito antes, o homem é visto como um sujeito complexo e com 

muitas tomadas de consciência. Sendo assim, sua percepção de mundo varia de 

acordo com sua vivência e meio social, e a Gestalt dá ênfase a experiência atual, o 

aqui e agora.    

  

3.2 Pressupostos Filosóficos e suas Bases Teóricas 

 A Gestalt-Terapia tem como base alguns pressupostos filosóficos. São 

eles: o Humanismo, o Existencialismo e a Fenomenologia. Também tem como base 
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teórica o Holismo, a Teoria Orgânica, Teoria de Campo e a Psicologia da Gestalt. 

Nesse tópico será abordado brevemente um pouco sobre cada um deles.  

 

3.2.1 Pressupostos Filosóficos 

 Um dos pressupostos filosóficos é o humanismo, que acredita que em 

cada ser humano existe um potencial que foge a sua existência, lhe dá um impulso 

no crescimento e para seu processo de individualização, em que o sujeito é 

responsável pela sua renovação. É uma percepção de mundo e existência onde o 

Homem é a questão central, tornando-o, assim, mais verdadeiramente humano. 

(FREITAS, 2016) 

A Gestalt tem sua visão de homem pautada no existencialismo, o qual 

valoriza a subjetividade, a singularidade, a responsabilidade, a vivência e tem como 

seu foco principal a existência humana. (FREITAS, 2016) 

Um filósofo existencial que teve grande influência na Gestalt Terapia, foi 

Jean Paul Sartre, que vê o universo não como uma realidade, mas sim como o 

universo humano, ao qual o homem está inserido em sua subjetividade. De acordo 

com o filósofo, “a existência precede a essência” e “o homem escolhe o que projetar 

ser, usando se sua liberdade, ou seja, o homem é um ser se fazendo”. (FREITAS, 

2016) 

É na Fenomenologia que a Gestalt Terapia baseia sua atitude terapêutica, 

seu método focado na descrição do fenômeno. Isto é, segundo Freitas (2016):  

[...]os fenômenos da situação terapêutica são vistos 

isentos de qualquer a priori e o terapeuta apenas acompanha o 

fluxo de consciência do cliente, buscando compreender o que 

está sendo revelado, a fim de captar seu sentido para fazer o 

cliente perceber o que está sentindo.” (FREITAS, 2016, p.91) 

A fenomenologia foi criada por Edmund Husserl e defendo o estudo dos 

fenômenos, e segundo ele se pode considerar fenômeno tudo o que se é possível 

ter consciência sobre. (FREITAS, 2016) 

A fenomenologia também pode ser chamada de psicologia descritiva, 

quando usada como método de estudo dos fenômenos psíquicos, focado em 

descrever o “o que” e o “como”, a estrutura e a função, pois o mesmo se propõe à 
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descrever os fatos que são apresentados, a partir de alguns princípios, como a 

suspensão do “à priori”, o retorno à coisas coma elas mesmas, a retomada de 

consciência e a produção de sentido. (FREITAS, 2016) 

 

3.2.2 Bases Teóricas  

A primeira a ser citada é a Psicologia de Gestalt, a qual crítica a doutrina 

elementarista-associacionista da época, que mostra que a percepção não é apenas 

um conjunto de sensações separadas, de que a percepção mostra um caráter de 

totalidade, uma forma, uma Gestalt. Podemos aqui citar uma frase clássica: “O todo 

é maior que a soma das partes.” (FREITAS, 2016) 

Se restringindo a experiência imediata e ao mundo da forma como é visto 

na percepção comum, se descobre alguns princípios gerais da percepção, tais 

como: “o indivíduo não vê conjuntos de sensações, mas totalidades unificadas, e 

figura e fundo - a figura parece mais sólida, se destaca, enquanto o fundo é apenas 

o espaço vazio.” (FREITAS, 2016) 

Outra teoria que tem grande contribuição na Gestalt-terapia é a Teoria de 

Campo, que surge com os conceitos específicos de figura e fundo, situação 

inacabada, e introduz uma fundamentação conceitual básica. A partir daí pensa-se 

que tudo o que existe e que acontece no mundo é pertencente a um campo de inter-

relações, da forma que nenhum fenômeno deve ser identificado e entendido de 

forma isolada, já que pertence a um todo unificado e continuo, que se compõe e se 

modifica a todo momento no tempo e no espaço, levando em conta sempre o campo 

em que é experienciado por uma pessoa em determinado momento. (FREITAS, 

2016) 

Ribeiro (1999 apud Freitas, 2016) traz como ponto central a noção de que 

o homem ser entendido através de sua totalidade integrada e com isso dever ser 

compreendido dentro de um campo, lembrando sempre que os indivíduos se 

comportam como ser-no-mundo, sendo assim, estão sempre inter-relacionados com 

o mundo e não separados do mesmo.(FREITAS, 2016) 

Já a Teoria Organísmica, criada por Kurt Goldstein, amplia as 

descobertas e traz a perspectiva de uma teoria da personalidade, onde conecta a 

noção de figura e fundo ao processo motivacional e comportamental, onde o 
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organismo seleciona no meio aquilo que precisa para sua conservação. Ele 

distingue assim duas dimensões, Freitas (2016):   

[...] 1) os sistemas internos de compreensão 

fisiológica, funcionando organismicamente como um todo inter-

relacionado no sentido de restabelecer o equilíbrio através de 

homeostase; 2) os sistemas de contato, sensoriais e motores, 

pelos quais o organismo obtém do meio o que precisa para 

atender às suas necessidades vitais. (FREITAS, 2016, p. 93) 

Sendo assim, é percebido que o mundo não é um conjunto fechado pelas 

leis físicas e químicas para o organismo, mas sim um mundo de sinais e 

significados. E quando ocorrem circunstâncias adversas, o organismo é capaz de 

criar mecanismos adaptativos, o qual a Gestalt-terapia chama de ajustamento 

criativo, um importante conceito da teoria. (FREITAS, 2016) 

Por último o Holismo, que á a visão mais integradora e vê o homem como 

um organismo unificado, desconsiderando a divisão corpo e mente. A perspectiva 

holística visão à manutenção e desenvolvimento de um bem-estar harmonioso. 

(FREITAS, 2016) 

Para Perls (1981 apud Freitas, 2016) as ações e pensamentos são 

construídas da mesma matéria, “sendo as ações físicas inter-relacionadas às ações 

mentais”. Sendo assim, as partes são capazes de afetar o todo, da mesma forma 

que o todo afeta as partes. (FREITAS, 2016) 

Fechando assim sobre as teorias e pressupostos da Gestalt-terapia, é 

possível observar que o princípio central da Gestalt é mostrar e tratar o sujeito como 

um todo, a soma de suas partes e nunca lidando apenas com uma fração sua. 

Assim, como é importante lembrar, que cada sujeito reage a uma situação de acordo 

com seu campo, meio e vivência, e que suas reações são únicas e singulares. 

 

3.3 Relação Terapeuta-paciente na Gestalt  

A Gestalt-terapia, quando reflete sobre a existência humana, esbarra na 

expressão dos filósofos existenciais que enfatizam o homem-em-relação, em sua 

forma de estar no mundo e na sua escolha de existência. (SOUSA, 2009) 
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É importante citar alguns conceitos chave na Gestalt-terapia para que 

assim se possa entender a relação Terapeuta-paciente na Gestalt. O primeiro é o 

“aqui e agora”, que tem grande ênfase na Gestalt, e é a totalidade da experiencia do 

indivíduo, onde ele registra suas emoções e questões do seu cotidiano. É um 

processo que traz todas as possibilidades do “agir humano”. Outro conceito é o 

fechamento, que se trata do momento para o inteiro, para a conclusão de 

determinadas situações que no momento não são possíveis ser compreendidas em 

sua totalidade e assim permanecem como fundo, trazendo um incomodo e 

bloqueando contato com a realidade imediata. 

Podemos dizer então que estar aware é estar consciente de aquilo que 

acontece consigo mesmo tem como função de apoio para um comportamento 

espontâneo e autentico. É uma presença atenta, que se mostra interessada e livre 

para aquilo que se diz realidade atual para o sujeito, o possibilitando um contato com 

a experiencia e seu desdobramento. (SOUSA, 2009) 

 Outro conceito base é o contato, o qual é onde ocorre o encontro, onde 

através dele que figura e fundo são criadas e recriadas, formando assim novas 

gestaltens. O contato ocorre na “fronteira de contato”, entendida como a fronteira 

entre o self e o ambiente, está deve ser flexível, possibilitando trocas, mas com certa 

firmeza, para assim garantir autonomia. Caso ocorra a perda ou desapareça essa 

flexibilidade, pode acarretar no que é chamado na Gestalt-terapia de distúrbios na 

fronteira de contato, podem ser eles: introjeção, projeção, retroflexão, entre outros.  

Sabendo que a Gestalt-terapia, como psicoterapia, tem base humanista, 

esta enfatiza um olhar existencial sobre o relacionamento, tendo como base o 

respeito pelo sujeito e acreditando que o relacionamento humano é uma forma de 

crescimento. 

O processo terapêutico sempre envolve duas pessoas que estão 

dispostas a se arriscar num encontro existencial, onde surge uma relação autentica 

e dialógica. Nessa relação, tanto o terapeuta como o cliente estão focados no 

presente e enfatizando a experiencia que é proporcionada pelo encontro que se dá 

entre os dois. (SOUSA, 2009) 

É enfatizado, na Gestalt-terapia, durante o processo terapêutico, a 

presença ativa do terapeuta como instrumento de contato com o cliente. É uma 

forma de contato que facilita momento Eu-Tu, encontros e diálogos. A relação 
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terapeuta-cliente em si, o “ser terapeuta”, já é um instrumento terapêutico, capaz de 

cura e de grande importância dentro da Gestalt. É importante compreender que cada 

indivíduo tem seu próprio tempo para entrar em contato com seus sentimentos, 

resistências e angústias.  

O trabalho do terapeuta é sempre ajudar seus clientes durante a 

descoberta de si, os acompanhando durante essa jornada, de modo que amplie a 

sua “awareness”, seu crescimento e seu amadurecimento. (FREITAS, 2016) 

Como já comentado antes, a Gestalt-terapia se orienta numa visão 

integradora do homem, procurando sempre o ver como um todo, não apenas por 

sua patologia ou sintoma que o levou até ali. Sua patologia é apenas mais uma das 

várias partes de seu todo, e é com “sintoma” / “doença” que esse sujeito encontrou a 

forma mais “saudável” de lidar com alguma situação insuportável ou inconciliável.   

Mesmo não trazendo a patologia como foco central, não é negada a sua 

existência, não é negado o estado de sofrimento em que o paciente se encontra. É 

feito um novo enfoque, baseado em como esse sujeito chegou até ali e foi capaz de 

sobreviver, em que ponto está a sua relação com o mundo. Visando, então, 

questionar a esse sujeito se não haveriam outras formas ser e viver, e lidar a 

situação em questão. 

A Gestalt-terapia parte do pressuposto que cada indivíduo tem sua 

própria organização interna, já que cada ser é único e inigualável, e a sua forma de 

funcionamento é sua melhor tentativa de se adaptar ao meio. Então, se houver uma 

estrutura que foi constituída para dar conta de um problema sofrido, essa estrutura 

teve sua função e hoje é tida como uma “doença” já que está desatualizada em 

relação ao contexto presente da vida do sujeito. (FREITAS, 2016) 

Sendo assim, o foco terapêutico sai das mãos do terapeuta e vai então 

para a relação terapêutica em si, onde há um trabalho do terapeuta para que o 

indivíduo perceba o peso de suas escolhas e encontre dentro de seu próprio tempo 

uma atitude autônoma e que seja capaz de sustentar. 

Um dos processos mais importantes no processo terapêutico é a relação 

que se estabelece entre paciente e terapeuta e a psicoterapia utiliza a postura 

dialógica, priorizando sempre o ser humano que há no outro. Sendo assim, o 

objetivo da terapia é uma experiência mútua, uma experiência de contato, com o 
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paciente sendo recebido como ele é, com suas fraquezas e forças, possibilidades e 

limites, como um ser humano da forma que é. (FREITAS, 2016) 

Na Gestalt-terapia é preciso que o terapeuta tenha disponibilidade para 

investir, “caminhar junto” com o paciente e se envolver em um processo humano. 

Visto isso, é necessário que esse terapeuta tenha algumas características, como 

empatia, capacidade de ouvir, não julgar, estar disponível e aberto ao encontro, 

estar pronto para o inesperado, entre outras. (FREITAS, 2016) 

Para Perls (1981 apud Freitas, 2016), a questão central da terapia não é 

fazer com que o paciente aceite uma interpretação antiquada de sua história 

passada, mas sim ajudar essas histórias se tornarem vivas para a experiência no 

momento presento. É estar de acordo com simplicidade do agora. Alterando assim o 

clássico “por que” da psicanalise por um “o que” e “como” na Gestalt. (FREITAS, 

2016) 

A Gestalt-terapia inverte o local da descoberta, tira do passado e passa 

para o presente, trazendo da lógica das causas para o drama dos efeitos. Perls vai 

além, torna possível para o paciente em terapia revisar todo o seu padrão de 

existência a partir da perspectiva do agora. Mostrando assim, ao paciente, que sua 

vida são escolhas e não destinos. (FREITAS, 2016) 

Dessa maneira, é possível considerar a terapia como uma tomada de 

consciência total para a forma de funcionamento do indivíduo, assim como seus 

processos. Há um processo de bloqueio e interrupção do ciclo de contato em que 

estão localizadas as insatisfações, medos e inibições que serão desmascarados. 

(FREITAS, 2016) 

A Gestalt-terapia tem como elemento primordial para o andamento da 

psicoterapia a troca e relação entre terapeuta e cliente, tendo assim sucesso no 

processo de “awareness”, como também em sua autonomia e autenticidade. 

 

3.4 As barreiras entre o surdo e a clínica da Gestalt 

Sabendo que a clínica da Gestalt-terapia tem como um dos seus pilares o 

contato e a fronteira de contato, vale fazer o questionamento, como esse contato 

ocorre com os surdos? Já que a linguagem é uma das muitas formas de contato, 

mas que nesse caso pode se tornar uma barreira.  
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O sujeito surdo durante sua vida luta contra as barreiras que a sociedade 

ouvinte lhe impõem, onde é considerado com um ser que falta algo, que deve ser 

reabilitado e que para uma melhor integração com a sociedade ele deveria se 

adaptar a cultura ouvinte, pois só assim será possível viver de forma “normal”, e 

esse sujeito que não se adapta é considerado desviante. 

Quando na verdade sua “patologia” não lhe impede de conviver na 

comunidade dita surda, ou lhe impede de realizar atividades cotidianas, não os limita 

da forma como nós ouvintes imaginamos. Sua comunicação não é deficiente ou 

faltosa, mas apenas realizada de uma forma diferente.  

Quando falamos do sujeito surdos ou comunidade surda temos que 

pensar que são sujeitos que se assemelham por tem uma particularidade e 

linguagem que compartilham, podemos pensar neles como se fossem estrangeiros 

ou como nossos índios que possuem uma língua materna diferente da língua 

portuguesa. Se o Brasil conta com diferentes variações do português, porque a 

LIBRAS não pode ser aceita e vista como uma linguagem oficial? 

Mas quando pensamos na questão da clínica, a língua pode ser sim um 

fator limitante, já que ela é nosso meio principal de expressão. Mas não é nosso 

único meio. A clínica pode ser sim feita com os surdos. Uma alternativa é a presença 

de um intérprete de LIBRAS, não é o meio mais ideal já que a presença de uma 

terceira pessoa no ambiente pode mudar totalmente a dinâmica.  

  Na Gestalt-terapia umas das ferramentas mais importantes utilizadas na 

clínica é a própria relação paciente-terapeuta, e é uma linha que adapta seus 

métodos em relação a cada sujeito e sua demanda, não tem uma fórmula fechada, 

sendo assim, talvez a Gestalt possa acolher a demanda dessa comunidade, já que  

compreende o sujeito como um todo e não apenas suas partes.  

O ideal para o atendimento dessa comunidade seria a formação de 

psicólogos habilitados em LIBRAS, para que o atendimento ocorra da forma mais 

fluída e autêntica possível. 
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DISCUSSÃO 

Com a realização desse trabalho foi possível constatar que existe uma 

falta de material e bibliografias na psicologia que aborde a temática dos surdos, 

tanto em questão de sua formação e desenvolvimento como sujeito. Grande parte 

dos materiais foram encontrados nas áreas de pedagogia, onde eram voltados a 

como educar esses sujeitos, e em fonoaudiologia onde se concentrava na linguagem 

em si, mas em nenhum momento foi possível encontrar um material específico na 

psicologia.   

Foi possível identificar que a comunidade surda tem uma trajetória de luta 

de longa data, já que desde periodos muito antigos são negligenciados e tratados 

como incapazes, pois lhes “falta algo”, estão “incompletos”, por não terem uma fala 

oralizada. Sua educação por muito tempo foi privilégio daqueles com maior poder 

aquisitivo e conduzida como forma de reabilitação, onde se tentava oralizar esses 

sujeitos em vez de lhes ensinar em LIBRAS primeiramente e para depois serem 

letrados. Um exemplo dessa negligência e negação de sua cultura é a proibição da 

língua de sinais, como já citado nesse trabalho, que ocorre em 1878 no II Congresso 

Internacional de Milão, que por influência de pesquisadores oralistas foi decidido que 

a melhor forma de ensino era a oral.  

 É apenas em 2002, com a lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que no 

Brasil a LIBRAS, língua brasileira de sinais, é reconhecida oficialmente como 

segunda língua do Brasil, e é com Decreto nº 5626/05 (BRASIL, 2005) que o ensino 

bilingue é oficializado, garantindo assim o direito dos surdos em serem educados em 

sua língua materna e posteriormente em português, na forma escrita e leitura. Esse 

decreto também garante a presença de profissionais habilitados em LIBRAS, sejam 

eles professores, instrutores ou tradutores.  

Mesmo com a oficialização da LIBRAS, a sociedade ouvinte ainda 

pressupõe que esses sujeitos são incapazes de conviver e levar uma vida “normal” 

em sociedade.  Sendo ainda não considerados como uma cultura e comunidade que 

coexistem dentro da nossa cultura brasileira.  

Uma questão importante a se levantar é de que os surdos não se 

consideram deficientes, pais surdos com filhos que nascem com a possibilidade de 

operar e recuperar parte da audição normalmente rejeitam essa possibilidade, pois 



35 

 

para eles a surdez não é falta ou déficit e sim uma cultura, um povo do qual se 

orgulham de participar.  

Por isso afirmo que um dos motivos do qual esse trabalho foi realizado é 

para divulgar um pouco mais sobre esse universo, principalmente no meio 

acadêmico da psicologia que tem uma grande falta de conteúdo voltado ao tema. É 

necessário que em nossa formação haja uma base teórica para lidar com esse 

público e suas demandas, afinal eles também têm suas angústias e sofrimentos.  

O sujeito surdo não é apenas sua “patologia”, pautada na Gestalt-terapia, 

não podemos dizer que um indivíduo é apenas sua “doença”, sua neurose ou 

surdez.  Ele é mais que isso, ele é o conjunto de todas as suas partes que formam o 

seu todo. E é esse todo que importa para a Gestalt-terapia, de como ele lida com o 

meio e suas questões, em como ocorre o contato que é uma das bases da Gestalt.  

Vale lembrar também que a relação paciente-terapeuta é de extrema 

importância na Gestalt-terapia, sendo uma ferramenta vital.  Porém, quando se trata 

de pacientes surdos pode ficar comprometida, já que há uma barreira na fronteira de 

contato por conta da diferença de linguagem e a falta de conhecimento da realidade 

desse sujeito. Uma sugestão que é feita pela literatura é de que se tenha um 

tradutor durante as sessões, mas isso poderia trazer um impacto negativo ao 

tratamento, pois há uma quebra na associação livre e põem uma outra barreira.  

Em um mundo ideal todos os profissionais no Brasil seriam capacitados 

em LIBRAS fluentes e receberiam todo esse preparo durante seus anos de 

formação, não só capacitados para atender esse público, mas também aqueles que 

não estão dentro das normas do “normal”. Mas sabemos que isso não acontece. 

Então, deixo aqui o meu questionamento: O que podemos fazer para uma maior 

conscientização da população sobre essa comunidade? E como podemos preparar 

melhor os profissionais da psicologia para atender a demanda deles?      
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