
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

ISRAEL BISPO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUALIDADE DE VIDA DE SURDOS ADULTOS USUÁRIOS DE 

LIBRAS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 



UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

ISRAEL BISPO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUALIDADE DE VIDA DE SURDOS ADULTOS USUÁRIOS DE 

LIBRAS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

 

Dissertação de Mestrado em Distúrbios da 
Comunicação apresentada como requisito parcial 
à obtenção do Grau de Mestre, Programa de Pós 
Graduação, Universidade Tuiuti do Paraná. 
 
Orientador: Prof. Dr. Jair Marques 
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Guarinello  

 
 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 



TERMO DE APROVAÇÃO 

 

ISRAEL BISPO DOS SANTOS 

 

 

 

 

A QUALIDADE DE VIDA DE SURDOS ADULTOS USUÁRIOS DE 

LIBRAS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

 

Esta dissertação foi julgada e aprovada para obtenção do título de Mestre em 

Distúrbios da Comunicação do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em 

Distúrbios da Comunicação, da Universidade Tuiuti do Paraná. 

 

Curitiba, 17 de Março de 2017. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Distúrbios da Comunicação 

Universidade Tuiuti do Paraná. 

 

 

___________________________________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Jair Marques 
Programa de Pós-Graduação- Mestrado em Educação da Universidade Tuiuti do 

Paraná 

 

 

____________________________________________________________ 

Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Guarinello 

Universidade Tuiuti do Paraná  

 

 

____________________________________________________________ 

Professora Convidada: Prof.ª Dr.ª Rosana Finau 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bispo, Israel Santos.  

2017. A qualidade de vida de surdos adultos usuários de Libras de Curitiba  

e Região Metropolitana - Curitiba, 2016.  

76 folhas, 103 cm xxx 

 

Orientador: Jair Mendes.  

Coorientação: Ana Cristina Guarinello 

 

Dissertação (Mestrado em Distúrbios da Comunicação) – Universidade  

Tuiuti 2016. Bibliografia: XXXX  

1-qualidade de vida, 2-surdos, 3- Libras, 4-whoqol-bref. 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dedico o presente trabalho a minha mãe Célia”. 



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente gostaria de agradecer ao grandioso Deus, Jeová, que sempre 

me auxiliou em todos os momentos. Pude sempre contar com ele e suas bênçãos, 

nas horas de desespero e de dificuldades de minha jornada. 

 

Agradeço ao meu orientador, Doutor Jair Mendes, exemplo de total 

profissionalismo e dedicação que, com simpatia, alegria e, principalmente, paciência, 

me orientou com zelo, auxiliando no decorrer do processo. 

 

À minha coorientadora, Doutora Ana Cristina Guarinello, que com zelo, 

empenho, paciência e incentivo constantes, em suas orientações, me trouxe um 

novo vislumbre da educação de surdos. E por ter me ajudado a entender o outro 

como sujeito sem estigmas e de forma construtiva, conforme Bakhtin relata, 

mudando definitivamente algumas de minhas convicções. Isso me faz recordar dos 

Provérbios 27:17, onde diz que “O homem só se aguça com o homem, assim como 

o ferro se afia com o ferro“. Assim sendo, considero que meu aprendizado não seria 

o mesmo sem estes dois professores, que me permitiram experimentar a caminhada 

do mestrado de um modo inesquecível. 

 

À minha mãe, Célia, que foi sempre uma guerreira e a encorajadora de toda 

minha vida. 

 

A meus irmãos, David Natan e Darivaldo, pois ambos, no decorrer da 

juventude, me auxiliaram imensamente, dando bons exemplos como irmãos. E a 

meu falecido pai, Francisco, que sempre apostou no meu êxito e nas minhas 

conquistas. 

 

A todos os colegas mestrandos, pelas amizades construídas durante o 

período de estudos. Nossas conversas e discussões foram valorosas e seus olhares 

e opiniões divergentes geraram um grande aprendizado.  

 

Em especial ao diretor do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Adriano William 

da Silva, à diretora do Departamento de Educação Especial (DEE), Marisa Bispo 



Feitosa, à coordenadora do Departamento de Educação Especial (DEE), Nanci 

Furtado de Menezes, e à pedagoga Juliana da Silva Richter do Centro de Apoio aos 

Profissionais da Educação de Surdos do Paraná (CAS), todas da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, por possibilitarem a flexibilização dos horários das 

minhas atividades para que eu pudesse me dedicar ao mestrado. Sem este apoio eu 

não teria conseguido acompanhar as disciplinas nem realizar as pesquisas.  

Agradeço intensamente a banca avaliadora que com muito carinho ajudaram 

no trabalho com sugestões e pontos de vistas muito estruturadas, e a todos que 

contribuíram com a pesquisa, direta ou indiretamente, incluindo os amigos surdos, 

ouvintes, intérpretes e demais, por terem me auxiliado imensamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os significados lexicográficos neutros das palavras da língua asseguram para ela a 

identidade e a compreensão mútua de todos os seus falantes, contudo o emprego 

na comunicação discursiva viva sempre é de índole individual-contextual. Por isso, 

pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: como 

palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra alheia dos 

outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como a minha palavra, 

porque, uma vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com uma 

intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada da minha expressão. 

(BAKHTIN, 2003, p. 294) 



RESUMO 

 

Introdução: Os surdos usuários de Libras e suas características relacionadas 

ao uso de língua de Sinais (Libras) representam uma parcela da população que 

possui uma necessidade crescente em relação à integração e interação com os 

demais atores da sociedade, a barreira Linguística deve ser mensurada pois pode 

ser um agravador de sua qualidade de vida (QV). Contudo, há poucos estudos sobre 

os fatores associados à QV dos surdos usuários de Libras. Objetivo: Averiguar como 

os surdos usuários de língua de sinais percebem sua QV, compreendendo a QV de 

um grupo de surdos usuários de Libras que vive em Curitiba e região metropolitana. 

Além disso, pretende–se com esse estudo analisar os fatores que influenciam uma 

QV mais favorável a esta parcela da população. Metodologia: Realizou-se uma 

pesquisa quantitativa com o instrumento WHOOQL-BREF em língua portuguesa 

escrita, e o WHOOQL-BREF/Libras e um questionário de identificação elaborado 

pelo autor sendo analisado qualitativamente. A pesquisa foi feita no período Julho de 

2015 à fevereiro de 2016. Resultados: Realizou a pesquisa de 60 surdos maiores de 

idade usuários de Libras. Dos 60 surdos, 20% eram do sexo masculino e 40% do 

feminino. A média de idade foi 28 anos com escolaridade de ensino médio e 

superior. A média do escore total do WHOOQL-BREF foi de 43,3%. O domínio com 

maior escore foi o de Relações Sociais 64,31% e o de menor escore o Meio 

Ambiente 54,77%. Conclusão: No âmbito geral o uso da língua portuguesa escrita e 

a oralidade demonstraram implicações positivas na QV tanto no domínio de relações 

social e psicológico. Novos estudos são necessários para avaliar o implemento de 

mais práticas bilíngues e sua influencia na QV dos surdos. 

 

Descritores: surdez, qualidade de vida, libras, whooql/bref 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Introduction: The deaf users of Libras and their characteristics related to the use of 

sign language (Libras) represent a part of the population that has a growing need in 

relation to integration and interaction with other actors in society, the Linguistic 

barrier must be measured because Can be an aggravator of their quality of life (QoL). 

However, there are few studies on the factors associated with the QoL of the deaf 

users of Libras. Objective: To ascertain how the deaf signal-language users 

perceive their QoL, including the QoL of a group of deaf Libra users living in Curitiba 

and metropolitan region . In addition, this study intends to analyze the factors that 

influence a QoL that is more favorable to this part of the population. Methodology: A 

quantitative study was performed with the WHOOQL-BREF instrument in Portuguese 

written, WHOOQL-BREF / Libras and in the identification questionnaire prepared by 

the qualitative-quantitative author. The research was done in the period from July 

2015 to February 2016. Results: We conducted the survey of 60 deaf elderly users 

of Libras. Of the 60 deaf, 20% were male and 40% female. The mean age was 28 

years with high school education and higher education. The mean WHOOQL-BREF 

score was 43.3%. The domain with the highest score was Social Relations 64.31% 

and the lowest score was the Environment 54.77%. Conclusion: In general, the use 

of Portuguese written and oral language showed positive implications for QoL in the 

domain of social and psychological relations. New studies are needed to evaluate the 

implementation of more bilingual practices and their influence on the QoL of the deaf. 

 

Descriptors: deafness, quality of life, libras, whooql / bref 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conviver com surdos tem sido parte de minha história de vida. Sendo ouvinte 

e usuário de Libras1, atuo como Tradutor Intérprete de Libras (TILS)2 e professor de 

Técnicas de Interpretação.  

Há mais ou menos 25 anos, em São Paulo, capital, aprendi a Língua 

Brasileira de Sinais, a partir da minha convivência com os surdos. Minha curiosidade 

para aprender essa língua foi despertada quando, num semáforo do centro da 

cidade, encontrei um surdo vendendo um pequeno papel com o alfabeto manual.  

Depois desse episódio, tive a oportunidade de fazer uma capacitação em 

Libras na Congregação das Testemunhas de Jeová3, em Itaquera, São Paulo, pois 

era membro ativo da comunidade, o que continuo até hoje. A capacitação tinha 

como finalidade somente o aprendizado da Libras para a evangelização, sem o 

objetivo de estudar a gramática nem os parâmetros, em encontros uma vez por 

semana.  

Percebi, a partir das aulas de Libras, que a dificuldade de comunicação era 

uma barreira na interação entre surdos usuários da Libras e pessoas que não 

usavam essa língua. Passei, então, a refletir sobre a complexidade das situações 

interativas vivenciadas por eles e busquei, no programa de Mestrado em Distúrbios 

da Comunicação, entender a relação entre a linguagem e a surdez.  

Vários pesquisadores, tais como Karnopp (1994), Ferreira Brito (1993/1995) e 

Quadros (1995/1999) vêm, ao longo dos anos, discutindo possíveis relações entre a 

linguagem, o uso da língua de sinais e a surdez. Discutem também, dentre outras 

questões, que os aspectos linguísticos das línguas orais também existem nas de 

sinais. Além disso, várias pesquisas (GUARINELLO, 2007; PEREIRA, 2011; 

FERNANDES, 2014; FINAU, 2014 e SILVA I, 2016) relacionam dificuldades no uso 

da Língua Portuguesa, por parte de alguns surdos, a fatores, tais como: falta de 

acesso a uma língua, metodologias educacionais baseadas em estratégias 

descontextualizadas e repetitivas, falta de práticas discursivas significativas que 

                                                           
1
Nesta dissertação usaremos Libras como abreviação de Língua Brasileira de Sinais, como mostra 

Sassaki (2005), dado ao conceito de que Libras, para nós a forma mais adequada, é uma língua viva 
em constante mutação. 
2
   Usaremos TILS como abreviação de Tradutor Intérprete de Língua de Sinais. 

3
   Para mais informações sobre o trabalho das Testemunhas de Jeová com surdos e Língua de 

Sinais, acesse https://www.jw.org/bzs/ 



 
 

19 
 

propiciem a proficiência da Língua Portuguesa, falta de escolas bilíngues, 

dificuldades de acesso ao ensino regular, dentre outras. 

Cabe ressaltar, com relação à falta de acesso a uma língua, que a maioria 

das pessoas surdas é proveniente de famílias ouvintes que, em geral, desconhecem 

a língua de sinais e priorizam apenas o desenvolvimento da língua oral. Porém, para 

que crianças com surdez adquiram a língua oral, é necessário muito mais do que 

apenas a colocação de aparelhos auditivos e implantes cocleares. É preciso que 

estejam imersas em atividades discursivas, contextualizadas e significativas. Mas 

quando isso não ocorre, é comum constatar que elas chegam à escola sem 

proficiência na língua oral e de sinais. Em geral, usam, para interagir, gestos 

caseiros, sinais, vocalizações e o ato de apontar. 

Para que os surdos adquiram a fluência na língua de sinais, é necessário que 

tenham convivido com adultos surdos, usuários desta, e que façam parte de 

comunidades surdas ou trabalhem em escolas específicas para surdos que usam a 

língua de sinais. (SCHEMBERG; GUARINELLO; MASSI, 2012). 

Schneider (2006) constata, a respeito da língua de sinais, que deve ser 

oferecido aos alunos um ambiente que lhes possibilite a aquisição, o 

desenvolvimento e o uso também no ensino regular, a fim de garantir uma 

escolarização com qualidade. 

Além do acesso ao ensino regular, a partir de práticas significativas e 

contextualizadas, que devem considerar as diferenças linguísticas entre surdos e 

ouvintes, discussões e pesquisas atuais têm apontado que a educação de surdos 

deveria ser bilíngue, pois essa é capaz de contemplar suas necessidades 

linguísticas e sociais. (QUADROS, 2006; PEIXOTO, 2006).  

Assim, é preciso ressaltar que não basta definir leis e decretos que levem em 

conta a surdez e as pessoas surdas e simplesmente matriculá-las em uma escola, 

seja regular ou bilíngue. É preciso, sim, refletir sobre novas propostas e concepções 

que privilegiem o processo de ensino e aprendizagem dessa parcela da população, 

inserindo-a em contextos linguísticos que considerem suas singularidades e as 

questões éticas e políticas que envolvem a educação em nosso país.  

Percebe-se, a partir do que foi explanado até o momento, que o uso de uma 

língua é fundamental para a constituição de qualquer pessoa, já que é a partir da 

linguagem que organizamos nossos pensamentos, articulamos nossas ideias, 

defendemos nossos argumentos, emitimos nossa opinião etc. Desse modo, é a partir 
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do uso que fazemos da linguagem, que temos mais acesso aos bens sociais e 

materiais. Assim, pode-se inferir que um surdo que tenha tido um acesso mais 

restrito tanto à língua oral quanto à língua de sinais, esteja em desvantagem em 

relação às outras pessoas, pois a linguagem é necessária para interagir e viver em 

sociedade. 

Uma das formas de perceber se as pessoas estão vivendo e gozando de 

plenas condições de educação, trabalho, saúde, moradia, segurança e relações 

pessoais, é observando como é sua qualidade de vida. Esse conceito surgiu a partir 

da crescente necessidade de convivência com a diversidade, a fim de assegurar o 

direito à igualdade de condições. Assim, foram desenvolvidas pesquisas em diversas 

áreas dos saberes científicos, com o propósito de avaliar a “qualidade de vida” 

(tratada como QV daqui em diante) das pessoas em geral, incluindo as pessoas com 

surdez. 

Minayo et al.  (2000) explicam que a QV é uma noção eminentemente 

humana, pois se aproxima ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, 

amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. “Pressupõe a 

capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada 

sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar.” (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000, p. 8). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) esclarece que a QV relaciona-se a 

como o indivíduo tem a “percepção de sua posição na vida no contexto dos sistemas 

de cultura e de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. (THE WHOQOL GROUP, 1995, p. 03). 

 Segundo Garcia (2016), a QV está também diretamente relacionada com a 

comunicação humana. E no caso dos surdos, a constatação da surdez em uma 

criança, geralmente é vista como uma grande dificuldade para a família, tornando-se 

fonte de conflitos com repercussões em todo o grupo familiar, em especial, no 

tocante às dificuldades de comunicação. A maioria das famílias que tem um membro 

surdo vivencia momentos difíceis e necessita de apoio de profissionais para lhes 

indicar o melhor modo de agir. Além disso, se essa criança não tiver um acesso 

adequado à escola, isso provavelmente irá afetar sua qualidade de vida.  

Garcia (2016) também mostra que é comum que as avaliações de QV utilizem 

questionários para coletar os dados, baseados apenas na língua escrita, excluindo 

das pesquisas pessoas que não possuam habilidades com essa língua. As pessoas 
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surdas, usuárias da língua de sinais, muitas vezes, apresentam dificuldades com a 

escrita quando comparadas com as pessoas ouvintes, o que demonstra que utilizar 

testes escritos, nesse caso, não é apropriado.  

  Assim, mensurar a QV de pessoas surdas usuárias da língua de sinais pode 

ser um desafio. Além disso, ainda são incipientes as pesquisas que avaliam essa 

temática. Deste modo, um dos instrumentos utilizados pela Organização Mundial de 

Saúde para medir a qualidade de vida da população é o WHOQOL-BREF4, adaptado 

no Brasil para a Língua Brasileira de Sinais, a fim de mapear a QV dos surdos 

usuários da Libras. A pesquisadora Chaveiro (2011) adaptou o citado instrumento e 

projetou o WHOQOL-Libras, que possibilita que os surdos usuários de língua de 

sinais respondam a um questionário de QV em Libras.  

A fim de entender como surdos usuários de língua de sinais percebem sua 

qualidade de vida, essa pesquisa foi desenvolvida com um grupo de surdos usuários 

de Libras que vive em Curitiba e Região Metropolitana. Além disso, pretende-se, 

com esse estudo, analisar os fatores que influenciam uma qualidade de vida mais 

favorável. 

Mediante estes objetivos, será abordado no capítulo 01, O processo de 

acessibilidade e sua relação com a qualidade de vida dos surdos. Assim serão 

tratadas as leis de acessibilidade da pessoa surda, as leis de inclusão e como estas 

podem afetar a QV dessa parcela da população.  

O capítulo 02, Qualidade de vida e surdez, trará o conceito de QV utilizado 

neste trabalho e as pesquisas nacionais e internacionais que retratam um panorama 

de como a QV dos surdos vem sendo analisada, levando em conta, especialmente, 

os quatro domínios do instrumento utilizado em nossa pesquisa: saúde física, estado 

psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

Já no capítulo 03, Percurso metodológico, serão apresentados os 

procedimentos metodológicos utilizados na coleta de dados e na análise destes, a 

partir da aplicação do instrumento WHOQOL-BREF e de outro questionário que 

caracterizava os participantes do estudo com relação a sua formação, nível de 

proficiência em Língua Portuguesa e Libras, idade, gênero, escolaridade etc.  

                                                           
4
WHOQOL-BREF será o questionário usado em nossa pesquisa e que é a versão em Português de Portugal, do 

Instrumento Abreviado de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde; é constituído de 
26 perguntas para mensurar a qualidade de vida. 
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No capítulo 04, Resultados e discussão, os resultados da pesquisa serão 

evidenciados e discutidos à luz do referencial teórico escolhido. 

E as Considerações finais fecham a pesquisa com comentários dos 

resultados obtidos e uma breve consideração sobre a importância das análises 

acerca da QV de minorias linguísticas, como a dos surdos, em todo o território 

nacional. 
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CAPÍTULO 01 

 

O PROCESSO DE ACESSIBILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE 

DE VIDA DOS SURDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ser significa ser para o outro, e, através dele, para si.” 

Mikhail Bakhtin 
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2.1 ACESSIBILIDADE COMO UM PROCESSO 

 

Neste capítulo discutiremos a acessibilidade como um processo, entendendo 

esse movimento como uma das mais antigas reivindicações das pessoas com 

deficiência.  

Inicialmente, tal conceito tinha uma relação estreita com os serviços de 

reabilitação profissional e com o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de 

trabalho e à comunidade. Deste modo, a idéia de acessibilidade se relacionava a 

questões estruturais, como as barreiras físicas e arquitetônicas.  

Na medida em que a sociedade passou a perceber as diferenças entre as 

pessoas, a concepção de acessibilidade se ampliou para além da remoção de 

quaisquer barreiras que impeçam as pessoas com deficiência de participar de 

atividades do cotidiano. Sob este foco, este capítulo discorrerá, então, a respeito das 

leis e dos decretos elaborados para assegurar a acessibilidade da população surda 

brasileira, para, enfim, refletir sobre a acessibilidade como um processo que pode 

interferir diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. 

Uma das primeiras leis brasileiras a tratar da acessibilidade é a Lei nº 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que em seu art. 1º estabelece: 

 

...normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão 
de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação. (Brasil, 2000).  

 

A lei acima citada esclarece o conceito de acessibilidade para pessoas com 

deficiência, sendo que se pode perceber que a parcela surda da população foi 

contemplada quando está descrito que devem ser eliminadas as barreiras na área 

da comunicação. Esse aspecto foi finalmente explicitado a partir da Lei nº 10.436 

que reconheceu a legitimidade da Língua Brasileira de Sinais e, com isso, seu uso 

pelas comunidades surdas. Tal lei foi regulamentada em 22 de dezembro de 2005, 

pelo Decreto nº 5.626/05.  

O fato de a lei e o decreto citado reconhecerem a língua de sinais como 

língua da comunidade surda brasileira, pode ser considerado como um marco 

importante nesta trajetória, já que, finalmente, foi reconhecida como língua oficial do 

Brasil. 
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Ainda cabe destacar o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3), 

que define algumas diretrizes para assegurar o pleno desenvolvimento do cidadão. 

Sua diretriz 10 preconiza a acessibilidade igualitária a todos. E contextualiza 

algumas ações orientadoras das políticas e das práticas. Entre elas, podemos 

destacar as que se referem às pessoas surdas: i) disseminar a (...) escrita de sinais 

e Libras tátil em todo o sistema de ensino; ii) instituir e implementar o ensino da 

Língua Brasileira de Sinais como disciplina curricular facultativa; iii) propor a 

regulamentação das profissões relativas à implementação da acessibilidade, tais 

como: instrutor de Libras, guia-intérprete, tradutor-intérprete,(...). (BRASIL, 2012). 

Finalmente, em 2015, foi aprovada a Lei de Acessibilidade, assinada pela 

Presidente da República Dilma Rousseff, sancionando a Lei Brasileira da Inclusão 

da Pessoa com Deficiência, nº 13.146/15, e trazendo várias inovações. 

Esta lei, em consonância com a Lei nº 10.098/00, o Decreto nº 5.296/04 e o 

Decreto nº 7.611/01, objetiva assegurar e promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, visando a inclusão social e a 

cidadania dessas pessoas. (BRASIL, 2015) 

Com relação aos artigos da referida lei, nota-se certa inovação nas áreas de 

saúde, educação, trabalho, assistência social, esporte, previdência e transporte. A lei 

ainda apresenta, por exemplo, a manutenção do auxílio-inclusão, por meio do qual a 

pessoa com deficiência que se enquadrar nos requisitos exigidos pela Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS) tem direito a receber um benefício de prestação 

continuada. Este auxílio, entretanto, é suspenso se ela ingressar no mercado de 

trabalho. Existe nesta lei, também, a garantia de acessibilidade a 10% da frota de 

táxi para pessoas com deficiência. 

Outro item contemplado nesta lei diz respeito à tomada de decisão apoiada, 

para as pessoas com deficiência. Neste processo, a pessoa pode eleger pelo menos 

duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e convivência e que gozem 

de sua confiança, para representá-la legalmente e prestar-lhe apoio na tomada de 

decisão sobre atos da vida civil entre outros. (BRASIL, 2015). 

O atendimento prioritário às pessoas com deficiência também recebeu 

modificação nesta nova lei. Atualmente elas têm precedência em situações como 

tramitação processual, recebimento de precatórios, restituição do Imposto de Renda, 

além de serviços de proteção e socorro. A lei também prevê cotas mínimas para 

deficientes. (BRASIL, 2015). 
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Além disso, nesta lei foi contemplada a oferta de profissionais de apoio 

escolar, em instituições públicas e privadas, tais como intérpretes, professores 

especialistas, tutores, acompanhantes e ledores, entre outros. A lei também 

esclarece que a contratação desses profissionais não acarretará ônus adicional para 

as famílias das pessoas com deficiência. (BRASIL, 2015). 

Com relação às pessoas com surdez, alguns aspectos delimitados na Lei nº 

13.146, a partir de outras leis e decretos, tais como o Decreto nº 5.626 e a Lei nº 

10.098, demonstram que um dos maiores problemas enfrentados pelos surdos tem 

relação com o seu direito de acesso a informação e à comunicação (QUADROS 

1997, QUADROS e SCHMIEDT, 2006). 

Vamos nos deter aqui à conceituação do “sujeito surdo” tal como é 

denominado nas leis, ou seja, deficiente auditivo (DA) e surdo. Assim, nos ateremos 

a alguns aspectos que podem influenciar sua acessibilidade à comunicação. 

Com relação à conceituação, o Decreto nº 5.296/05 define a pessoa surda e o 

deficiente auditivo como: 

 

Art. 2oPara os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, 
por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
Parágrafo único.  Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial 
ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 
nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

 
A partir das definições estabelecidas no decreto percebe-se que há uma 

separação entre surdos e DA, sendo que a definição de pessoa surda baseia-se em 

uma concepção centrada na visão socioantropológica da surdez, enquanto que a 

definição de DA baseia-se em uma concepção clínico-terapêutica.  

Conforme Skliar (1997) há uma separação entre entender a surdez como 

deficiência ou como diferença. Podemos estabelecer uma divisão entre essas duas 

concepções. Ao contrário do conceito clínico-terapêutico, que visa a medicalização, 

o tratamento e a normalização do surdo, a concepção socioantropológica reconhece 

a língua de sinais como língua das comunidades surdas e a surdez enquanto 

diferença social. 

Percebe-se que o Decreto nº 5.296/05 parte de duas concepções diferentes 

que se imbricam no transcurso da história. Assim, alguns autores como Behares 

(2000) concebem os surdos como diferentes e não como deficientes. Já Lane (2008) 
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não renega a deficiência destes e reconhece a surdez enquanto identidade cultural e 

linguística. (LANE, 2008). 

 Omote (2006), ao tratar das deficiências, nega a visão que coloca todos os 

deficientes em uma mesma posição, e deixa claro que é perigoso pensarmos nas 

pessoas com deficiência de uma maneira generalista: 

 

Frases como "todos somos iguais", "todos somos diferentes", "todos somos 
deficientes" ou "ser diferente é normal", cunhadas no afã de produzir 
mudanças nas crenças e atitudes em relação a pessoas tradicionalmente 
excluídas, podem esconder uma perigosa tendência a não enxergar as 
condições incapacitantes que condenam os seus portadores à vida bastante 
limitada. Ao defender a igualdade de direitos e a cidadania plena dessas 
pessoas não se pretende evidentemente que lhes sejam oferecidas as 
mesmas oportunidades de acesso à escolarização formal ou de acesso ao 
mercado de trabalho. Propõe-se, sim, que seja assegurado o acesso a 
serviços de qualidade, capazes de atender às necessidades especiais delas 
para construir com dignidade e melhor qualidade· a sua própria vida. 
(Omote, 2006, p. 255). 

   

Esta visão de Omote (2006), ao fazer referência às diferenças nos discursos 

sociais, nos esclarece que a busca pela inclusão deve levar em conta não só 

aqueles que representam potencial adaptativo, mas também todos que apresentam 

limitações, impedimentos em variados graus. Deve-se promover, portanto, a 

universalização da inclusão, sem vincular termos ou nomenclaturas, pois “cada 

pessoa se apresenta como uma combinação de uma miríade de traços individuais e 

de diferentes grupos aos quais pertence”. (OMOTE, 2006, p. 253). 

 A partir deste ponto de vista, pode-se refletir que mesmo que o decreto 

diferencie os surdos como DA ou surdos, é preciso reconhecer que cada um tem sua 

especificidade, seus anseios, suas possibilidades e limitações, podendo, assim, 

escolher a forma de comunicação que quer usar, ou seja, a Língua Portuguesa oral, 

escrita ou a Libras. 

Quer seja definido como surdo ou DA, o sujeito é um ser que necessita de 

interação com o outro, já que “a vida é dialógica por natureza. Viver significa 

participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar etc. Nesse diálogo o 

homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, 

o espírito, todo o corpo, os atos”. (BAKHTIN, [1979]; 2003:348). 

Outro aspecto estabelecido na Lei de acessibilidade nº 13.146, refere-se ao 

direito civil da pessoa com deficiência. O art. 6º mostra que a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:  
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a) casar-se e constituir união estável;  
b) exercer direitos sexuais e reprodutivos;  
c) exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;  
d)conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;  
e) exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária;  
f) exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante 
ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas.(Brasil 2015). 

  

 Segundo tal artigo, toda pessoa com deficiência pode usufruir dos mesmos 

direitos civis de qualquer pessoa. Sendo assim, os surdos podem se casar e ter vida 

conjugal. Apesar disso parecer óbvio, percebe-se uma disparidade entre o que a lei 

diz e a realidade do cotidiano de muitos deles quanto à educação, saúde sexual, 

direitos reprodutivos, preservação, cuidados e planejamento familiar. Filho e Oliveira 

(2010) revelam, em sua pesquisa sobre a sexualidade dos surdos, que uma 

significativa parcela deles não possui informações suficientes para garantir um 

comportamento sexual seguro.    

 Freire et al. (2009),  em pesquisa realizada  no Sul do Brasil com surdos 

acima de 15 anos de idade, ressaltam que o comportamento sexual das pessoas 

com DA5 era  muitas vezes irresponsável, visto que, conforme se constatou, 40% 

dos surdos usavam menos preservativos em relação aos ouvintes, e 60,6% deste 

grupo afirmou que era impossível contrair AIDS. Tais afirmações demonstram que 

parte dessa população não tem acesso às informações de saúde conforme previsto 

na lei, seja porque não conseguem ler o português escrito, seja porque as 

campanhas preventivas, em geral, não possuem legenda e nem janela de Libras. 

Sendo assim, os poucos estudos publicados sobre surdez e sexualidade revelam 

que os surdos têm pouca informação nesta área. 

Outro aspecto que iremos analisar é a atenção que a lei dá às condições 

gerais de acessibilidade e aos direitos quanto à saúde e à educação, 

especificamente no Art. 3º, parágrafo V: 

 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre 
outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 
visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de 
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, 
assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 
meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e 
alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 
comunicações; 

                                                           
5
Os autores decidiram por usar a denominação de Deficientes auditivos (DA) em sua pesquisa. 
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 Apesar de a lei garantir que as pessoas com deficiência, incluindo os surdos, 

têm direito à comunicação, e que para isso devem ter seu direito às línguas, aos 

dispositivos multimídia e à escrita garantidos, muitos estudos relatam que surdos 

encontram graves barreiras de comunicação no acesso aos serviços de saúde 

(CHAVEIRO; PORTO; BARBOSA, 2009; SMEIJERS; PFAU, 2009; PEREIRA; 

FORTES, 2010) e discutem um "cenário de incomunicabilidade" entre os diferentes 

atores sociais, o que dificulta a troca de informações e não permite um tratamento 

profissional para muitos pacientes surdos. (PEREIRA; FORTES, 2010; STEINBERG 

et al., 2006). 

 No que diz respeito à população surda, percebe-se que muitos não têm 

acesso às informações e à comunicação, sendo que alguns autores relacionam tais 

fatos às histórias de opressão sofridas por conta da surdez (SKLIAR, 1998; PERLIN, 

2003; GUARINELO, 2007; SANTANA, 2007; STROBEL, 2007). Desta forma, ainda 

há surdos que são categorizados como inferiores, com relação aos ouvintes, 

deficientes, e até mesmo dementes, incapacitados, loucos, como usuários de uma 

linguagem animalesca e perversa que os distancia da humanidade, tendo que ser 

reabilitados apenas por meio da aprendizagem da língua oral. 

 Esse viés não leva em consideração que os surdos são ou deveriam ser 

percebidos como seres “emancipados”, que podem tomar decisões por si próprios, 

mas que para que isso ocorra precisam ter acesso a informações,  tornando-se 

cidadãos produtivos em uma sociedade muitas vezes voltada apenas àqueles 

considerados “normais”.  

 Nota-se que ter acesso à informação e aos órgãos públicos muitas vezes é 

uma dificuldade, especialmente para aqueles surdos usuários da Libras e também 

os que possuem dificuldades no uso da língua escrita. É preciso ter um olhar atento 

para essa parcela da população que vive em comunidades usuárias dessa língua e 

compartilham valores culturais, hábitos e modos de socialização próprios. (SKLIAR, 

1997). 

  Com relação aos aspectos da lei que propõe que os surdos devem ter acesso 

à comunicação, o Art. 28. da Lei nº 13.146, parágrafo 2º diz que: 

 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de 
interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, 
devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em 
Tradução e Interpretação em Libras. (BRASIL 2015).       
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 O fato de os surdos terem direito a um intérprete de língua de sinais já havia 

sido contemplado anteriormente no Decreto nº 5626/05 e pode ser considerado um 

avanço para os usuários de Libras. A nova lei, a de nº 13.146, diferentemente do 

decreto, sanciona que tais profissionais que atuam no ensino superior devem 

possuir, igualmente, formação em nível superior com habilitação na área. Isso pode 

ser considerado um avanço, pois hoje na esfera federal, os intérpretes de Libras que 

são concursados passaram por concurso apenas com a titulação mínima exigida, ou 

seja, ensino médio mais curso técnico ou certificado de proficiência. 

 No entanto, é preciso esclarecer que não basta ter esses profissionais nos 

quadros de funcionários das instituições educativas. Para além disso, é necessário 

que a interpretação tenha qualidade para que o surdo possa avançar no 

aprendizado.  

Guarinello et al. (2008) relatam, em sua pesquisa com TILS, que para que 

haja qualidade na interpretação é necessário que este profissional tenha uma 

formação adequada e conhecimento acerca do que está interpretando. No contexto 

das disciplinas universitárias, o intérprete defronta-se justamente com situações em 

que aparecem léxicos na Língua Portuguesa que são relativamente novos nas 

práticas com a Libras e, pela falta do léxico, o intérprete muitas vezes usa o alfabeto 

manual, fazendo apenas uma transposição para a Língua Portuguesa, o que 

prejudica em muito a vida acadêmica do aluno surdo.  

  Além do intérprete de Libras, a Lei nº 13.146, ao referir-se à acessibilidade 

dos surdos, propõe o uso de legenda e janela de Libras, conforme previsto em seu 

artigo nº 67: 

  

Art. 67.  Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o 
uso dos seguintes recursos, entre outros: II - janela com intérprete da Libras. 
(BRASIL 2015). 

 

Cabe esclarecer que a janela de Libras constitui um recurso para que as 

pessoas surdas tenham acesso aos conteúdos midiáticos. Tal recurso tecnológico 

vem ganhando espaço, principalmente depois de sua obrigatoriedade, porém,nota-

se, ainda, que a janela de Libras é usada muitas vezes apenas em programas 

políticos e com o viés eleitoral. Sendo assim, cabe destacar que esse recurso 

deveria estar mais bem disposto em editais e em recursos sociais, além da mídia em 

geral, para garantir acesso às informações. No meio acadêmico, a Libras vem 
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sendo uma exigência até mesmo nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, pois 

contribui para inclusão dos indivíduos surdos usuários de Libras. A esse respeito 

Saretto (2016, p.38) afirma: 

 

Os recursos tecnológicos são ferramentas a disposição da sociedade para 
facilitar o dia a dia do ser humano, porém caso não sejam utilizadas de 
forma sábia podem contribuir para a exclusão. Deste modo, é possível 
utilizar os recursos tecnológicos para contribuir com a educação, e 
principalmente a educação de pessoas surdas. Há diversas ferramentas a 
disposição na web que possibilitam a postagem de vídeos e textos, já que 
Libras constitui uma Língua de modalidade visual-espacial motora (Lei 
10.436/2002), é possível a postagem de vídeos didáticos ou de atividades 
para correção nos AVA, possibilitando interação entre professor e aluno. 
(SARETTO, p.38). 

 

De acordo com Machado (2011), a fiscalização do cumprimento dessa 

regulamentação é de responsabilidade conjunta do Ministério das Comunicações e 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Contudo, não há ampla e clara 

divulgação acerca da quantidade de programas que disponibilizam legendas ocultas 

veiculadas nas transmissões tanto analógicas quanto digitais, de forma que a 

existência ou não da legenda, fica sob responsabilidade e opção das redes 

transmissoras. 

Outro destaque que recortamos da lei é a questão da reabilitação e 

incapacidade do sujeito. O artigo 18, parágrafo 4, item da Lei nº 13.146/15 item II 

demonstra que:  

 

II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para 
qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor 
condição de saúde e qualidade de vida; (...) Art. 11.  A pessoa com 
deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou 
cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Parágrafo único.  O 
consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá 
ser suprido, na forma da lei. (BRASIL 2015). 

  

Com relação a esses serviços, percebe-se que muitos surdos, especialmente 

os usuários apenas da Libras, não têm acesso a condições de saúde e QV, 

especialmente porque não usam a Língua Portuguesa de forma proficiente na escrita 

e na leitura. 

  Entretanto, leis anteriores já garantiam algum tipo de atendimento e acesso a 

informações tais como a Lei Federal nº 7.853/89 e o Decreto nº 3298, que deveriam 

assegurar que a pessoa com deficiência (e seus pais, em caso de criança) tivesse 
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direito a receber “informações médicas”, inclusive sobre os cuidados que ela deve ter 

consigo, notadamente no que se refere à questão do planejamento familiar, às 

doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras 

doenças causadoras de deficiência. 

 Notamos, então, que a pessoa surda deveria ter melhor acesso às instituições 

sociais, seja por meio da Libras ou de alguma forma que possa entender,  como a 

presença de intérpretes ou vídeos com janela de Libras.  

 O último aspecto a ser analisado relaciona-se às escolas bilíngues. Assim 

como o Decreto nº 5626, a Lei nº 13.146/15 também assegura que os surdos 

deveriam estudar neste tipo de escola, e em seu artigo 28 esclarece:  

 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, em escolas 
e classes bilíngues e em escolas inclusivas. (BRASIL 2015). 

 

 Com relação à oferta da escola bilíngue, nota-se que a escola “ideal” bilíngue 

ainda não existe no Paraná. Ela foi idealizada, construída no imaginário de vários 

pesquisadores e professores da área, mas ainda não é uma realidade. Assim, várias 

pesquisas nacionais vislumbram a escola bilíngue, tais como Ferreira-Brito, 1995; 

Quadros, 1997; Skliar, 1997; Lacerda, 1998; Fernandes, 2003, 2006, 2011; Sá, 

2011, entre outros. Porém, é notório que esta ainda não é uma realidade para a 

maioria dos surdos brasileiros. 

Um dos principais entraves com relação à escola bilíngue diz respeito à 

apropriação da Língua Portuguesa escrita pelos surdos.  Para que isso aconteça é 

necessário, segundo o Decreto nº 5626/05,no artigo Art. 13, queo ensino da 

modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas 

surdas, seja incluído como disciplina curricular nos cursos de formação de 

professores. (BRASIL, 2005). Ou seja, os professores das escolas de surdos, para 

trabalhar com a Língua Portuguesa como segunda língua, deveriam ter tido um 

preparo, uma formação adequada para tal. 

Guarinello (2007) ressalta a importância da relação professor-aluno, e 

esclarece que o professor deve ser o orientador, o mediador, o parceiro na 

construção dessa língua, deixando o surdo livre para formular hipóteses até que 

chegue à escrita convencional. Mas isso precisa ser feito com uma língua em 

comum, ou seja,a língua de sinais. Assim, é necessário o contato com professores 
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surdos ou instrutores surdos que trabalhem junto à criança, no seu processo de 

apropriação desta língua. 

A fim de organizar uma escola bilíngue, no estado do Paraná sugere-se o 

atendimento educacional especializado (AEE) com atendimento aos surdos no 

contraturno. Nestas salas há vagas para professores ouvintes fluentes em Libras e 

vagas para professores surdos, segundo o Centro de Atendimento Especializado na 

Área da Surdez (CAES).  Amparado legalmente pela Instrução nº 003/2012, este é 

um serviço de apoio especializado para alunos surdos, autorizado via resolução 

própria, nas escolas da rede comum da Educação Básica. O AEE desenvolve uma 

proposta de educação bilíngue, auxiliando na difusão da Libras na comunidades 

escolar. (EDUCAÇÃO, 2012). 

 Pesquisa feita por Fernandes (2003) mapeou a situação dos alunos surdos no 

Paraná e das questões relacionadas com a formação dos professores que atuam na 

sua educação. A pesquisadora aponta importantes desafios em relação à 

compreensão do ensino da Língua Portuguesa e sua escrita. Cita que apenas 7% 

das professoras de surdos possuem conhecimento lexical e gramatical aprofundado 

da Libras e que mais de 90% apresentam um nível de conhecimento linguístico entre 

regular e insuficiente, tendo realizado cursos de 30 horas apenas. Embora haja 

esforços da SEED em fazer capacitação de instrutores surdos, o quadro ainda é 

preocupante. (FERNANDES, 2003). 

 Pesquisas de Guarinello (2007), Pereira (2011), Fernandes (2014),Finau 

(2014) e Silva (2016)  apontam, com relação à escrita de surdos, que, em geral, seus 

textos e enunciados são curtos e que muitos apresentam dificuldades quanto ao uso 

da Língua Portuguesa escrita. Segundo os pesquisadores citados, a falta de 

metodologias voltadas à alfabetização e ao letramento dos surdos é relatada pelos 

autores, e a falta de capacitação dos professores na educação destes é um grande 

agravante para a dificuldade com a escrita. Este fator poderia ser atenuado se 

existissem mais professores de Língua Portuguesa fluentes em Libras. 

 De acordo com Schubert (2012), a educação bilíngue exige muito mais do que 

apenas dominar ambas as línguas. É necessário um conhecimento aprofundado das 

características do sujeito surdo e das línguas envolvidas, seus dialetos, 

regionalismos, gírias, entre outros, bem como a valorização das suas singularidades 

linguísticas.  
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Percebe-se que existem leis e decretos que falam da acessibilidade das 

pessoas com deficiência, incluindo as com surdez. Porém, de nada adiantam tais leis 

se a sociedade não modificar a visão que possui a respeito das diferenças entre as 

pessoas. Assim, é preciso pensar em uma sociedade mais inclusiva, na qual haja 

uma maior equiparação de oportunidades que levem em conta as diferenças 

individuais.   

Assim, concorda-se com Silva I (2016) quando refere que a acessibilidade 

deve ser entendida como um processo fundamental para atender aos direitos 

individuais e promover a cidadania. A partir disso, a acessibilidade, no caso das 

pessoas surdas usuárias de língua de sinais, deve levar em conta seu acesso à 

língua de sinais, à escola em que estudaram, às relações estabelecidas por meio 

dessa língua, visto que esses aspectos são fatores essenciais para QV dessas 

pessoas.  

Para associar a QV da população surda comacessibilidade, segundo Garcia 

(2016), deveriam ser realizados mais trabalhos científicos com essa parcela da 

população, especialmente os surdos usuários de Libras, considerados uma minoria 

linguística ainda não priorizada na maioria das pesquisas brasileiras que discorrem a 

respeito dessa temática. 

A acessibilidade linguística, segundo Chaveiro (2013) esta intimamente 

ligada, no caso dos surdos, a sua QV. Desse modo, essa autora relata que sem 

acessibilidade linguística não poderia ser mensurada a QV dos surdos de maneira 

fidedigna, ou seja, sem instrumentos adequados em Libras. 

Desse modo, entender a QV e a sua relação com a surdez será o foco do 

próximo capítulo que demonstrará pesquisas que relacionam a QV dos surdos 

especialmente aos domínios saúde física, estado psicológico, relações sociais e 

meio ambiente, contemplados no instrumento utilizado nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 02 

 

QUALIDADE DE VIDA E SURDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As palavras do outro, introduzidas na nossa fala, são revestidas inevitavelmente de 

algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, isto é, tornam-se bivocais" 

Mikhail Bakhtin 
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Neste capítulo iremos conceituar a QV e explicitar em que conceito este 

trabalho se baseia, visto ser um tema significativamente importante para a saúde da 

sociedade em geral. Além disso, o capítulo relaciona algumas pesquisas de QV e 

surdez, nacionais e internacionais. Estas retratam um panorama de como a QV dos 

surdos vem sendo compreendida, especialmente levando em conta os quatro 

domínios do instrumento utilizado em nossa pesquisa (WHOQOL BREF): saúde 

física, estado psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

Cabe ressaltar que a expressão QV (“Qualidade de Vida”) foi empregada pela 

primeira vez pelo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 1964. Na 

ocasião, ele afirmou que os objetivos de desenvolvimento de uma nação não podem 

ser medidos pelo balanço dos bancos, mas sim pelo da QV que proporcionam às 

pessoas. (OMS, 2006). 

Neste trabalho optamos por compreender e utilizar o conceito delimitado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Tal entidade esclarece que a QV relaciona-

se à “percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e 

dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações”. (THE WHOQOL GROUP, 1995, p. 03). 

A partir disso, entende-se que é um conceito bastante amplo, que incorpora, 

de forma complexa, a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, 

as relações sociais, as crenças pessoais e a relação com aspectos significativos do 

meio ambiente. (THE WHOQOL GROUP, 1995). Sendo assim, neste trabalho, 

priorizaremos esse conceito a partir dos domínios que medem a QV no instrumento 

WHOQOL Bref, ou seja, nos domínios6: saúde física, estado psicológico, relações 

sociais, meio ambiente. (FLECK et al., 1999). 

É preciso ressaltar que o conceito de QV aqui usado transcende à sinonímia 

de saúde, pois aspectos como o ambiente, a segurança, a moradia, a renda e a 

liberdade são amplamente valorizados no que diz respeito à existência humana, e, 

entretanto, não são definidos como estado de saúde. (FLECK 2008). 

Assim, é preciso esclarecer que os estudos de base epidemiológica, apoiados 

no conceito de QV da OMS, mostram que a saúde é um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. O 

foco exclusivo na doença, que sempre dominou a pesquisa na área da saúde, vem 

                                                           
6
Neste trabalho não há quaisquer vinculações ao domínio religioso, pois isto não se aplica aosobjetivos da 

presente pesquisa em QV. 
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cedendo espaço ao estudo das características adaptativas dos seres humanos, tais 

como: resiliência, esperança, sabedoria, criatividade e coragem. (OMS, 2016). 

Nota-se, também, que os parâmetros da OMS se referem à percepção 

subjetiva de aspectos importantes da vida de uma pessoa, que podem ou não 

coincidir com indicadores de padrão de vida. Por isso, a questão cultural deve ser 

também levada em consideração ao se avaliar a qualidade de vida das pessoas, já 

que diferentes culturas tendem a priorizar diferentes aspectos. O Grupo WHOQOL 

foi um dos primeiros a considerar, na definição de QV, o componente cultural como 

parte integrante e fundamental, em vez de tratar sua influência como uma variável 

não relacionada. (THE WHOQOL GROUP, 1995). 

 Destaca-se, então, que devemos entender a QV como sendo uma constância 

necessária na vida dos seres humanos. É preciso salientar, no entanto, que na 

sociedade capitalista e globalizada em que vivemos, muitas vezes se torna uma 

disparidade, pois a saúde, como um todo, tem sido precarizada. Assim, a QV, por 

sua natureza abrangente e por sua estreita ligação àquilo que o próprio indivíduo 

sente e percebe, tem um valor intrínseco e intuitivo. “Está intimamente relacionada a 

um dos anseios básicos do ser humano, que é de viver bem e de sentir-se bem.” 

(FLECK, 2008, p. 28). 

 Com relação à qualidade de vida dos surdos, foco deste trabalho, é preciso 

ressaltar que essa temática não tem ainda grande abrangência nas pesquisas 

nacionais, sendo que dentre os poucos estudos encontrados estão o de Chaveiro 

(2011) e de Garcia (2016). Esses estudos foram os primeiros a destacar a QV de 

surdos usuários da Libras no Brasil, e as autoras apontam para a necessidade de 

mais pesquisas na área, para que seja possível mensurar a QV dessa parcela da 

população.     

No âmbito internacional foram encontradas mais pesquisas que discorrem a 

respeito dessa temática, tais como as de: FELLINGER et al.,2007; KVAM et al.,2007; 

SAMADY et al., 2008; MUNRO et al.,2009; GRAYBILL et al.,2010; HINTERMAN, 

2010; AWASTHI et al., 2012 e NEMČEK 2014,2016. 

 Em vista do que foi discutido, no primeiro capítulo, a respeito da 

acessibilidade e da surdez, são evidentes as dificuldades que alguns surdos 

usuários da Língua de Sinais têm para interagir com pessoas ouvintes usuárias da 

Língua Portuguesa. Mas é preciso destacar que a socialização e as interações 

sociais são fundamentais para que possamos nos constituir enquanto seres da 
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linguagem. Deste modo, entende-se que os conhecimentos compartilhados por meio 

das interações ocorrem a partir de uma língua em comum, o que resulta em uma 

construção conjunta de sentidos. (GUARINELLO et al. , 2015). 

Assim, é preciso pontuar que vivemos em uma sociedade na qual a QV, os 

serviços de saúde e a própria saúde vêm sendo bastante enfatizados. Leis, decretos 

e pesquisas discorrem sobre a temática que, para muitas pessoas surdas, ainda é 

um desafio. Isso porque, mesmo com as leis de acessibilidade enfatizando a 

disseminação e o uso da Língua de Sinais, percebe-se que as poucas pesquisas a 

respeito da QV de pessoas com perda auditiva focam apenas a parcela da 

população surda usuária dos implantes cocleares7, não priorizando os surdos que 

optaram por não usar tal dispositivo ou aqueles que usam a Língua de Sinais. 

Um exemplo disso é a pesquisa de Fortunato-Tavares (2012), a qual 

demonstra que a maioria dos estudos de QV na surdez a relacionam ao impacto do 

implante coclear, especialmente no que diz respeito à avaliação clínica, às 

habilidades auditivas, às da fala e aos limiares de audição.  

 É preciso esclarecer que as pesquisas que relacionam a QV apenas aos 

aspectos auditivos das pessoas com surdez, apresentam, em geral, uma visão 

médico-clínica da surdez, focada na cura do problema auditivo do surdo, na correção 

de defeitos da fala, e no treinamento de certas habilidades, como a leitura labial e a 

audição por meios de dispositivos eletrônicos como aparelho de ampliação sonora 

ou IC. (SKLIAR 2006). 

 Isso posto, nos deteremos nas poucas pesquisas nacionais e internacionais, 

encontradas em periódicos que discorrem sobre a QV dos surdos, incluindo os 

usuários de Língua de Sinais. Como o instrumento utilizado em nossa pesquisa, 

WHOQOL-BREFé constituído de 26 perguntas divididas em domínios (relações 

sociais, psicológico, físico e meio ambiente), a partir de agora relacionaremos as 

pesquisas encontradas aos domínios avaliados. 

 

 

 

 

                                                           
7
O implante coclear é um dispositivo eletrônico que tem o objetivo de substituir as funções das células do 

ouvido interno de pessoas com surdez profunda, que não são beneficiadas pelo uso de aparelhos auditivos. É 
um equipamento implantado cirurgicamente na orelha, que tem a função de estimular o nervo auditivo e 
recriar as sensações sonoras. É composto de dois sistemas principais: um externo e um interno. 
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3.1 ASPECTOS FÍSICOS 

 

 A figura abaixo demonstra os aspectos enfatizados no domínio físico do 

WHOQOL-Bref. 

 

FIGURA 01 – FACETAS DO DOMÍNIO FÍSICO 

 

FONTE: WHOQOL–BREF Sousa/PB 2012 

 

Segundo a explicação do próprio instrumento utilizado neste trabalho a 

respeito da importância de se avaliar este domínio, a saúde física afeta a nossa QV. 

O instrumento relaciona a atividade física a uma melhoria da condição de saúde e da 

QV. Além disso, tal instrumento, no domínio físico, faz uma conexão entre dor, 

desconforto, sono, repouso etc. Assim, supõe-se que quanto mais fácil for aliviar a 

dor, melhor é a QV. Ainda este domínio engloba o cansaço, a incapacidade e suas 

várias consequências, como algumas enfermidades, a depressão e o esforço 

excessivo. (THE WHOQOL GROUP 1995). 

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde OMS (2016), a partir do 

início dos anos 1990, constatou que as medidas de QV revestem-se de particular 
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importância na avaliação de saúde, tanto dentro de uma perspectiva individual como 

social. Deste modo, atividades físicas e uma boa alimentação resultam na melhoria 

dos aspectos físicos das pessoas. 

Com relação à QV e sua relação com os aspectos físicos e os estudos de 

surdez, percebeu-se que grande parte dos estudos foca-se nas questões de 

reabilitação, principalmente relacionadas aos aspectos auditivos. Muitas são as 

pesquisas que abordam, por exemplo, a QV de surdos implantados (IC) citando 

apenas algumas (YANG et al., 2011;EDWARDSet al., 2012;FORTUNATO-TAVARES 

et al., 2012;TALARICO, 2013;ALMEIDA et al., 2015; ARNDTet al.,2015;  ANGELO et 

al., 2016; HIMI et al., 2016 e RAZAFIMAHEFA-RAOELINAet al., 2016). 

 A maioria das pesquisas acima referidas tem o foco no sucesso pós cirurgia 

de implante e na adaptabilidade deste dispositivo, como questão central. Deste 

modo, consideram os surdos a partir de uma visão clinica de reabilitação, que 

associa a audição ao desenvolvimento de aspectos da oralidade. 

Dentre as pesquisas que relacionam a Língua de Sinais à QV, a de Mellon et 

al. (2016) demonstra que a exposição precoce à língua é um dos principais fatores 

para que os surdos tenham uma boa QV. Esses autores sugerem que: 

 

(...) a língua de sinais seja aprendida cedo, pois quando usada por um curto 
período de tempo pré-implante pode agir como uma ponte para a língua 
falada, a língua de sinais não pode prejudicar ela pode ser benéfica (...) 
(MELLON etal., 2016,p.171). 

 

 Percebe-se, na citação acima, que os autores propõem que mesmo com o 

uso do IC, o surdo precisa ter uma base linguística para que possa se apropriar de 

outra língua. Ainda segundo Mellon et al. (2016), para que  uma criança surda tenha 

capacidade para adquirir, com êxito, a língua oral, é necessária uma estrutura de 

comunicação rica, bidirecional e a imersão num ambiente de língua oral. 

Embora a Língua de Sinais possa promover a comunicação entre pais e filhos 

desde cedo, os autores sugerem que, se a família optar realmente pelo uso do IC, 

deve mudar imediatamente o foco, para destacar as propriedades acústicas da fala 

de forma aperfeiçoar a capacidade da criança para falar e ouvir com estímulos orais 

e auditivos. (MELLON et al, 2016). 
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3.2 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DO SURDO 

 

A figura abaixo demonstra os aspectos enfatizados no domínio psicológico do 

WHOQOL- Bref 

 

FIGURA 02 – FACETAS DO DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

 

FONTE: WHOQOL–BREF Sousa/PB 2012 

 

O domínio psicológico é definido, conforme a OMS (2001), como “o estado de 

completo bem-estar físico e mental”. Conforme o Relatório sobre a Saúde no Mundo, 

estudos apuraram que os eventos significativos da vida atuam como estressores e, 

quando ocorrem sucessivamente, predispõem as pessoas aos transtornos mentais e 

às diversas doenças físicas como o infarto, por exemplo. Tais eventos estressores 

atuam em conjunto com outros na causa dos transtornos, como a predisposição 

genética, a personalidade e a aptidão para o enfrentamento da vida. Assim, segundo 

a OMS (2001), uma pessoa com a saúde mental debilitada, deprimida, por exemplo, 

tem grande dificuldade em manter relacionamentos amorosos, desempenhar as 

funções no trabalho e até mesmo educar os filhos. Além disso, os problemas 

psicológicos podem influenciar todos os membros da família, de tal forma que esses 
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podem vir a tornar-se dependentes de drogas e de álcool, contrair doenças 

infecciosas, desenvolver alergias, doenças autoimunes etc (OMS, 2001). 

O stress é, na atualidade, um grave problema com inquestionáveis 

implicações na qualidade de vida. Tal problema pode também acarretar sentimentos 

negativos como tristeza, ansiedade e falta de prazer com a vida. (THE WHOQOL 

GROUP 1995). 

Com relação aos estudos que conectam a surdez aos aspectos psicológicos, 

Fellinger et al. (2012), em estudo sobre a saúde mental dos surdos, percebeu 

evidências de taxas mais elevadas de problemas mentais do que nos não são 

surdos. Por esse motivo, tais autores pontuam que: 

 

(...) Investigar sobre os fatores associados que enfatizam a heterogeneidade 
dos problemas de saúde mental em pessoas surdas ajuda a compreender 
os sintomas clínicos do paciente individual. Estas descobertas também 
podem orientar medidas preventivas. (FELLINGER et al., p. 1042). 

 

Fellinger et al. (2012) consideram que os recursos médicos e educacionais 

que estão disponíveis, e especialmente a prevenção, devem ser a maior prioridade. 

A comparação com outras pesquisas internacionais mostrou que os padrões de 

diagnóstico e os problemas mentais provenientes da falta de comunicação dos 

surdos em ambientes psiquiátricos atrapalham o atendimento. Os dados de Fellinger 

et al. demonstram que são necessários serviços diferenciados para a comunidade 

surda usuária da Língua de Sinais, especialmente nos serviços psiquiátricos. 

Chaveiro (2011) também encontrou sérios problemas psicológicos 

relacionados à surdez em sua pesquisa. E demonstrou que o baixo escore em QV 

dos surdos nessa dimensão está associado diretamente com fatores emocionais e 

psíquicos. Ainda, segundo Fellinger et al. ( 2012) e Chaveiro et al. (2014), os 

indivíduos surdos com problemas de saúde mental e problemas associados com a 

deficiência intelectual necessitam de interações que levem em conta a Língua de 

Sinais, pois a privação da linguagem pode agravar o quadro e dificultar a QV. Assim, 

são necessários serviços especializados que garantam a melhor comunicação 

possível entre surdos e profissionais da saúde. Por outro lado, os dados analisados 

por esses autores consideram que as comunidades surdas mostram altas taxas de 

transtornos mentais comuns, tais como depressão, ansiedade etc, e dificuldades 

para acessar os serviços de saúde, além de pouco conhecimento sobre saúde e QV. 
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O estudo de Kushalnagar et al. (2010) apresenta implicações importantes 

para a melhoria da QV da juventude que tem surdez. Seus dados demonstram que 

vários surdos apresentam sintomas depressivos, que eles relacionam com a difícil ou 

quase nula comunicação com seus pais. A amostra de conveniência desse estudo 

tinha 230 jovens surdos (média de idade = 14,1, sendo que 24% era usuária de 

Língua de Sinais, 40% apenas da fala e 36% utilizavam ambas, LS e fala). Os 

autores pesquisaram questões relacionadas com a comunicação, QV e depressão, e 

perceberam que os surdos que tinham uma boa comunicação com os pais 

apresentaram taxas menores de sintomas depressivos. 

A pesquisa acima conclui que a qualidade da comunicação entre os membros 

da família continua a ser essencial, mesmo quando os jovens com perda auditiva 

estão na adolescência. De acordo com os registros apresentados nesta pesquisa, a 

comunicação entre os surdos e seus pais pode trazer benefícios que reduzem 

drasticamente os sintomas depressivos dos jovens, bem como permitem um 

aumento da QV dos indivíduos. Assim, segundo esses autores, os pais deveriam 

fazer um esforço para conversar com seus filhos e identificar os riscos e problemas, 

especialmente aqueles surdos envolvidos com uso de drogas e álcool, com falta de 

limites, vida sexual precoce ou promíscua etc. Deste modo, os autores sugerem que 

se houver interação linguística entre os jovens e seus pais, isso pode oferecer 

avanços relacionados à QV destes jovens.  

Ainda segundo Kushalnagar et al. (2010), se os jovens surdos deprimidos não 

receberem orientação de seus pais, podem sentir-se excluídos e com um grande 

vazio interior, o que impactaria negativamente na sua percepção da QV. Isso pode, 

potencialmente, colocar os surdos jovens em maior risco de se envolver em 

comportamentos prejudiciais à saúde, tais como uso de tabaco, consumo de álcool, 

uso de drogas ilícitas e comportamento sexual de alto risco. 

Nesta mesma direção, Zöller e Archer (2015) fizeram uma pesquisa na 

Universidade de Gotemburgo, universidade pública da cidade de mesmo nome, na 

Suécia. Os pacientes psiquiátricos da amostra tinham deficiência auditiva grave e 

surdez. As avaliações e os diagnósticos foram todos realizados por um psiquiatra 

designado para a Unidade de Saúde para surdos. 

A equipe especializada consistia de um consultor psiquiátrico, um psicólogo, 

um terapeuta ocupacional, um conselheiro social e uma enfermeira especializada, 

com muitos anos de experiência no tratamento clínico de surdos. Todos trabalharam 
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com intérpretes usando a Língua de sinais sueca. A equipe observou que muitos 

surdos têm muito pouco apoio de suas famílias, o que pode ocorrer especialmente 

devido à falta de comunicação. Os resultados da pesquisa demonstraram que os 

problemas de comunicação entre surdos e suas famílias eram severos e que isto 

contribuía para a piora dos problemas psiquiátricos dos primeiros. 

O estudo acima associou a depressão com transtornos de ansiedade e/ ou 

com traumas e stress relacionados com desordens mentais. Relacionou a família e 

as interações linguísticas como um dos pilares para uma boa QV, pois crescer e 

viver sem ter os meios completos de comunicação com a família é um grande 

desafio, pois é na família que ocorrem trocas e relacionamentos duradouros, e o fato 

de isso não se dar é uma desvantagem para o indivíduo surdo (ZÖLLER; ARCHER, 

2015). 

Black e Glickman (2006) em seu estudo verificaram que 75% dos surdos 

hospitalizado sem Hospitais Psiquiátricos não eram fluentes em ASL (American Sign 

Language) e apresentavam doenças psicossociais. Comparando esses dados com 

os pacientes ouvintes no mesmo hospital, percebeu-se que os pacientes surdos 

eram mais propensos a serem diagnosticados com alteração no humor, ansiedade 

entre outras desordens mentais.  

Ainda o estudo de Zöller e Archer (2015), tal como os outros descritos 

acima,considera que os problemas de comunicação e interação entre os surdos e 

suas famílias podem ser a causa de problemas psicológicos como estresse, baixa 

auto estima e perturbação do sono, o que, sem dúvida nenhuma, influi 

negativamente na QV desta parcela da população. 
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3.3 O SURDO E AS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

       A figura abaixo demonstra os aspectos enfatizados no domínio das relações 

sociais do WHOQOL-Bref. 

 

FIGURA 03 – FACETAS DO DOMÍNIO RELAÇÕES SOCIAIS

 

FONTE: WHOQOL–BREF Sousa/PB 2012 

 

O instrumento WHOQOL-Bref explica que as relações pessoais são 

importantes para a QV das pessoas (THE WHOQOL GROUP 1995). Assim, as 

interações com os outros dependem do uso de uma língua em comum, já que são 

fundamentais para nossa constituição enquanto sujeitos da linguagem. A esse 

respeito, Guarinello (2007) menciona que os surdos necessitam da ajuda de um 

outro, que pode ser um professor, mediador, tutor ou instrutor, para interagir 

socialmente.  Deste modo, deve haver uma parceria com o outro e uma língua em 

comum para que haja a interação entre os ouvintes e os surdos. 

A esse respeito, Chaveiro et al. (2014), ao consultar várias pesquisas 

internacionais, percebeu que as pessoas surdas têm menor QV em comparação com 

as pessoas sem problemas auditivos, devido à falta de energia, reações emocionais 
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adversas, isolamento social e dificuldades em relacionar-se com o meio em que 

vivem. E tudo isso, segundo Chaveiro, ocorre devido à falta de comunicação. 

 Além disso, Chaveiro (2011) percebeu nas referidas pesquisas, que a questão 

do gênero é diferenciada entre os surdos, ao constatar que as mulheres surdas 

apresentam QV mais baixa que os homens surdos.  

E a autora confirmou uma relação entre o grau da perda auditiva e a QV. que 

para as pessoas com deficiência auditiva severo-profunda é mais baixa, 

especialmente nos domínios de relações sociais. 

 Pesquisas como a de Vaccari e Marschark, (1997), Steinberg et al.(1999), 

Marschark, (2007), Santana (2007), Quadros (2008), Kushalnagar et al. (2010) e 

Fernandes (2011) demonstram que o acesso à comunicação em casa, na escola e 

com os colegas é de suma importância para o desenvolvimento da linguagem do 

surdo e que isso reflete em sua QV.  

 Meadow et al. (2004) relataram também que as crianças surdas que 

compartilham da mesma língua que seus pais, como em uma família na qual “todos 

são surdos”, em geral, apresentam desenvolvimento social e emocional comparáveis 

ao das crianças ouvintes. Cabe ressaltar, no entanto, que essas famílias são a 

minoria, pois mais de 96% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, que, em 

geral,apresentam dificuldades para estabelecer um contato linguístico adequado 

com estes filhos. Sentem-se mais à vontade utilizando uma língua oral, e os filhos, 

para interagir, utilizam formas visuais como gestos caseiros. (VACCARI; 

MARSCHARK, 1997; MITCHELL;KARCHMER, 2004). 

 Notavelmente, encontramos estes mesmos dados no Brasil. Quadros (2006) 

relata que 95% das crianças surdas brasileiras são filhas de pais ouvintes, que têm 

limitado ou nenhum conhecimento de Libras, sendo isso um complicador no 

processo de aquisição da linguagem. 

 A esse respeito Witkoski (2009) relata que em algumas famílias há, inclusive, 

preconceito com relação à utilização da Língua de Sinais: 

 

a mãe recusa-se aprender a língua de sinais para se comunicar com sua 
própria filha. Submetida à segregação familiar que faz brotar um sentimento 
aniquilador decorrente da exclusão, a criança, em seu isolamento 
comunicativo, expressa em gritos a sua revolta, que é percebida como um 
quadro típico decorrente da surdez. A mãe apresenta uma reação de 
estranhamento ao comportamento harmonioso da menina na sala de aula. 
Os preconceitos estão tão assimilados que ela abdica do direito ao exercício 
da maternidade plena, eximindo-se também do seu dever maternal de 
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promover uma condição digna de existência no meio familiar (WITKOSKI, 
2009, p.571). 

 

Em vista disso, a interação linguística que deveria existir entre pais ouvintes e 

filhos surdos, por vezes, não ocorre. Além da importância das relações familiares, as 

relações escolares também são fundamentais para o desenvolvimento das 

crianças.Muitas vezes, porém, quando a criança surda se depara com o meio 

escolar, neste também não se utiliza uma língua comum entre alunos surdos e 

ouvintes, o que pode ocasionar consequências negativas para os surdos, segundo 

Schick et al. (2013). 

 Outro aspecto, também apontado por Schick et al.(2013), é que os surdos, ao 

estudar em escolas com ouvintes, acabam muitas vezes se isolando por conta do 

não domínio da língua oral e escrita e do não domínio da Língua de Sinais pelos 

ouvintes. Esse autor aponta, tal como Gerich e Fellinger (2011), que nas escolas em 

que há mais surdos estudando, há o predomínio de uma QV melhor, pois quanto 

mais surdos juntos,mais eles podem se relacionar linguisticamente.  

Ainda sobre a abordagem da socialização linguística e sua influência, 

Hintermair (2011) também examinou a QV em um grupo de estudantes do ensino 

fundamental alemão com perda auditiva (n = 212), usando o inventário de Qualidade 

de Vida de Crianças e Jovens, que é um instrumento de rastreamento desenvolvido 

para avaliar a QV de estudantes que consiste de sete domínios (- escola, - família, - 

o contato social com os seus pares, - interesses e atividades de lazer, - saúde física 

e mental, bem como uma - qualidade geral da questão de vida). Os resultados 

demonstraram que as crianças com perdas auditivas, entre os graus leve e 

moderado, apresentavam QV significativamente mais elevada do que os alunos 

surdos severos e profundos.  

Hintermair (2011) também avaliou a percepção do estudante com perda 

auditiva em relação às interações estabelecidas com professores e colegas da 

escola. Encontrou correlações significativas entre um bom nível de satisfação com a 

escola, o contato social com os seus pares, a saúde mental e a QV global. 

Esse autor concluiu que a QV do aluno, quer seja surdo ou DA, é altamente 

relacionada com uma boa comunicação e experiências sociais na escola regular. 
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3.4 ASPECTOS DO MEIO AMBIENTE 

 

A figura abaixo demonstra os aspectos enfatizados no domínio do meio 

ambiente do WHOQOL-Bref. 

 

FIGURA 04 – FACETAS DO DOMÍNIO MEIO AMBIENTE 

 

FONTE: WHOQOL–BREF Sousa/PB 2012 

 

Segundo o WHOQOL GROUP (2005), a avaliação do domínio do meio 

ambiente é fundamental, principalmente no que concerne à segurança física e 

proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, 

oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, participação e 

oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico, poluição, ruído, trânsito, clima e 

transporte. (THE WHOQOL GROUP, 1995). 

Hoje mais do que nunca, notamos que há uma preocupação crescente com o 

homem para que este tenha uma vida com qualidade. Entre vários outros fatores é 

preciso preservar e respeitar o meio ambiente para se garantir uma melhor qualidade 

de vida. Para isso, deve-se ter atitudes mais assertivas e protetoras, no sentido de 

tornar o habitat melhor, tanto para nós como para as gerações vindouras. 
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A nossa QV depende do estado em que o meio ambiente se encontra, ou 

seja, precisamos de ar, água e alimentos, elementos essenciais para a 

sobrevivência. Em vista disso, é fundamental que vivamos em um ambiente 

ecologicamente equilibrado, ao qual possamos garantir a sustentabilidade. Este 

domínio abrange, portanto, a segurança física e a sensação de segurança de uma 

pessoa com relação a um dano físico. Refere-se também à sensação de liberdade 

no nosso próprio ambiente e a forma com que o local em que moram repercute em 

sua vida e sua satisfação com esse local. (THE WHOQOL GROUP, 1995). 

Com relação às pesquisas de Garcia (2016), Gerich e Fellinger (2011) e de 

Chaveiro (2011), estas demonstram que alguns fatores relacionados ao meio 

ambiente afetam a QV na surdez, tais como a falta de saneamento básico, de 

recursos de saúde, acessibilidade a lazer e estudo entre outros. 

Os surdos, para ter uma boa qualidade de vida, devem ter acesso a todos os 

recursos de saúde, no entanto, muitas vezes, pela dificuldade de escrita e de 

comunicação, alguns surdos ignoram até os meios de saúde disponíveis, o que 

ocasiona um nível insatisfatório na sua qualidade de vida.  E segundo Garcia (2016), 

por essa falta de acessibilidade linguística, principalmente na área da saúde, muitos 

surdos usuários de Libras passam a ser pressionados a oralizar. Já na área da 

educação, quanto à acessibilidade,notamos que, segundo a pesquisa de Hintermair 

(2011), quando os jovens surdos foram comparados com alunos ouvintes e a 

população em geral, aqueles que estudavam em escolas com ouvintes 

apresentaram escore inferior em alguns aspectos da QV. Mas se estavam emmeio a 

um ambiente bilíngue, a pontuação apresentada era semelhantes à das pessoas 

sem deficiência (HINTERMAIR 2011). 

 O domínio meio ambiente nas diversas pesquisas de QV realizadas com 

ouvintes, em geral, é o que apresenta menor pontuação, como demonstrado nas 

pesquisas de Cunha (2005), Penteado e Pereira (2007), Paschoa et al. (2007), 

Catunda e Ruiz (2008), Soares et al.(2014), Reis et al.(2015) e Gomes et al.(2016). 

Todas essas pesquisas têm em comum um ambiente pouco propício a uma 

boa qualidade de vida para o público em geral. Em geral, Pode-se perceber que o 

fator econômico afeta, de maneira negativa, a vida das pessoas. Nota-se que a difícil 

situação da economia mundial aumenta as desigualdades.  E com as pessoas com 

deficiência não é diferente. No caso dos surdos, as coisas são ainda piores devido à 
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falta de acessibilidade aos ambientes públicos de saúde e de lazer e à sua 

dependência comunicacional. (GARCIA, 2016). 

Quanto ao acesso dos surdos a novas informações e habilidades, é 

necessária maior acessibilidade. Chaveiro et al. (2015) aponta que as poucas 

pesquisas sobre a QV de surdos usuários de Língua de Sinais são insuficientes para 

mensurá-la adequadamente no domínio do meio ambiente. Nota-se que o meio 

ambiente, que envolve a segurança, o acesso à saúde e uma situação financeira 

que possibilite uma vida decente, é um fator de destaque que, na maioria das 

pesquisas evidencia padrões muito abaixo do esperado, refletindo uma sociedade 

não inclusiva, racial e socialmente. 

A justificativa da OMS (2016) para tal afirmação relaciona-se às crises 

mundiais dos últimos dez anos, e às desigualdades social e racial que de forma 

negativa, afetaram aspectos do meio ambiente, tais como: transportes, moradia, 

segurança pública, e gerando elevado custo de vida mundial,altas taxas de 

desemprego, falta de acesso aos serviços básicos e violência contra o diferente, o 

que resulta no reconhecimento de baixa QV no aspecto ambiental. Tais fatores, 

obviamente, também afetam profundamente a QV das pessoas surdas e suas 

famílias (SILVA, 2008; AZEVEDO et al., 2012 ; NASCIMENTO et al., 2016).  

Após relacionar algumas pesquisas que relacionam a QV aos aspectos 

contemplados no questionário utilizado nesta pesquisa, a seguir, no próximo capítulo 

será exposto o percurso os procedimentos metodológicos usados para a coleta e a 

análise dos dados coletados nessa pesquisa, a partir da aplicação instrumento 

WHOQOL-BREF e de outro questionário que caracterizou os participantes do 

estudo. 
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CAPÍTULO 03 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Discurso é um fenômeno social em todas as esferas de sua existência.” 

Mikhail Bakhtin 
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A partir da relevância das discussões a respeito da QV e a fim de entender 

como surdos usuários de Língua de Sinais a percebem em suavida, essa pesquisa 

objetiva compreendera QV de um grupo de surdos usuários de Libras que vivem em 

Curitiba e Região Metropolitana. Além disso, pretende-se, com esse estudo, analisar 

os fatores que contribuem para uma QV mais favorável. 

Trata-se de uma proposta com enfoque quali-quantitativo, transversal, sendo 

que os dados foram obtidos a partir das respostas do questionário WHOQOL-BREF 

que delineou a investigação e a tabulação dos dados quantitativos, e de outro 

questionário que caracterizou os participantes da pesquisa, a partir do qual foi tecida 

a análise qualitativa baseada em Bardin (2011). 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL E DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada em Curitiba, no Paraná, com alguns participantes 

curitibanos e outros que residem na sua Região Metropolitana, nas cidades de São 

José dos Pinhais, Campo Largo, Pinhais e Colombo. 

Participaram do estudo em total de 60 (sessenta) surdos. Os critérios de 

inclusão foram que tais participantes fossem surdos, usuários de Libras, maiores de 

dezoito anos de idade, residentes na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. 

Na tabela abaixo, apresenta-se uma caracterização geral da amostra com 

relação a sexo, idade, faixa salarial e escolaridade. 
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TABELA 01 – PERFIL DA AMOSTRA (n = 60) 

 
VARIÁVEIS 

 

 
FREQUÊNCIA 

 
% 

 

Sexo 

  

Masculino 20 33,33% 
Feminino 40 66,67% 
Total 60 100,00% 
 
Idade média 
28 anos 
Salário 

  

1 a 2 salários 26 43,33% 
3 a 4 salários 13 21,67% 
Mais de 4 salários 09 15,00% 
Desempregados 12 20,00% 

 

Escolaridade 

  

Ensino fundamental 06 10,00% 
Ensino médio 18 30,00% 
Graduado 19 31,67% 
Pós-graduado 13 21,67% 
Mestrado 04 06,67% 

 

FONTE:Dados da pesquisa 

 

4.2 MATERIAIS  

 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 01): os 

participantes da pesquisa receberam um termo de consentimento livre 

e esclarecido, em duas vias, que foi assinado pelo convidado, ficando 

uma cópia em posse do pesquisador e a outra com o participante. 

 Questionário WHOQOL-BREF impresso em Língua Portuguesa. 

 Notebook com o questionário WHOQOL-BREF em Libras. 

 Questionário de caracterização da amostra com relação aos dados 

socioculturais do participante (nome, idade e gênero, dados sobre a 

formação, e visão do próprio surdo a respeito da proficiência na Língua 

Portuguesa e do uso da Libras na família) (Apêndice 02). 
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A seguir, os dois questionários utilizados nesta pesquisa serão explicados 

separadamente. Cabe esclarecer que os questionários são instrumentos 

amplamente utilizados em investigações científicas e podem ser úteis, entre outros 

aspectos, para estimar a necessidade de tratamento, investigar os determinantes do 

processo saúde-doença, avaliar serviços de saúde e a qualidade de vida. 

 

4.2.1 Whoqol/Bref e Whoqol/Libras 

 

O questionário WHOQOL foi desenvolvido como um instrumento de avaliação 

de qualidade de vida, inicialmente com 100 questões (o WHOQOL-100). Para isso, 

seguiu uma metodologia descrita em outras publicações, envolvendo a participação 

de vários países e de diferentes culturas, incluindo o Brasil. Como tal instrumento era 

muito extenso houve a necessidade de readequá-lo, tornando-o mais curto para 

demandar menos tempo no preenchimento, mas com características psicométricas 

satisfatórias. Assim o Grupo de Qualidade de Vida da OMS desenvolveu uma versão 

abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-BREF. Este possui 26 questões que 

envolvem aspectos diversos da vida cotidiana e abordam quatro domínios8 da QV: 

físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. (THE WHOQOL GROUP, 

1995). 

 Para cada aspecto da qualidade de vida expresso no questionário WHOQOL-

Bref, o sujeito pode apresentar sua resposta por meio de escores que variam de um 

a cinco, sendo a pior condição, um, e a melhor,cinco. Os resultados dos domínios 

apresentam valores entre zero e cem, sendo piores, os mais próximos de zero, e 

melhores, os mais próximos de cem. As respostas seguem uma escala de Likert9(de 

01 a 05), na qual quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  Optamos em trabalhar apenas com os quatro domínios principais. 

9
A forma de construção de uma escala de Likert segundo Lima (2000) é a elaboração de uma lista de frases que 

manifestem opiniões radicais (claramente positivas ou negativas) em relação à atitude que se está a estudar 
tendo o cuidado de cobrir as diferentes vertentes que se relacionam com o assunto. 
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FIGURA 05 WHOQOL-BREF DOMINIOS 

 

FONTE: The whoqol group, 1995. 

 

Cabe esclarecer que este questionário existia apenas na versão escrita da 

Língua Portuguesa e, em 2011, Chaveiro e sua equipe desenvolveram uma versão 

do WHOQOL-Bref em Libras, a qual foi oferecida aos participantes que responderam 

ao questionário, juntamente com a versão escrita.  

Chaveiro (2011) pondera que ter um instrumento adequado para avaliar a QV 

dos surdos na sua própria língua é de extrema importância, pois é mais fácil para os 

surdos responder na Libras. 

Para que fosse feita a tradução do instrumento, Chaveiro (2011) relata que 

foram necessárias treze etapas para sua validação. O trabalho consistiu desde a 

confecção do sinal para “Qualidade de Vida“ (QV), em Libras, até a total conversão 

do questionário em Língua Portuguesa, também para Libras. A autora explica que 

esse processo foi trabalhoso, pois foi necessário constituir uma equipe de TILS e 

surdos para que o instrumento tivesse a qualidade exigida. Além disso, foi preciso 
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discutir o valor semântico das palavras e das perguntas na versão em Português, 

para só depois fazer a transposição para Libras. 

Segue abaixo o sinal elaborado para QV:  

 

FIGURA 06 – SINAL DE QUALIDADE DE VIDA 

 

FONTE: O próprio Autor 

 

Abaixo apresentam-se as duas primeiras telas do questionário WHOQOL-

BREF em Libras: 

FIGURA 07 – TELA LOGIN 

 

FONTE: WHOQOL-Bref 
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FIGURA 08 – TELA INICIAL EM LIBRAS 

 
FONTE: WHOQOL-Bref 

 

4.2.2 Questionário de caracterização da amostra 

 

Este questionário possui dados socioculturais do participante, e foi dividido em 

três eixos: 01) Dados pessoais: sexo e idade, salário, situação atual de emprego ou 

desemprego e uso de Libras no trabalho; 02) Formação: formação adquirida e 

escolaridade 03) Dados comunicativos: visão de cada participante sobre si mesmo 

em relação a o uso de Libras e da Língua Portuguesa, e o uso de Libras pelos seus 

familiares. 

Este questionário foi aplicado com o intuito de obter mais informações a 

respeito de cada participante e, a partir disso, traçar cruzamentos e comparações 

com o questionário de QV, fazendo as complementações necessárias para mensurar 

a QV dos surdos usuários de Libras, acrescentando outros fatores que podem 

influenciá-la. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente o autor da pesquisa entrou em contato com a pesquisadora, 

Doutora Neuma Chaveiro, por e-mail, solicitando uma “chave” do software 

WHOQOL-BREF com os vídeos em Libras. Após sua autorização para aplicar tal 

questionário, e com o login e a senha temporários, convidou cinco surdos de Curitiba 

para testar o entendimento acerca dos sinais do instrumento WHOQOL-BREF em 

Libras e o correspondente software.  
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Solicitou que cada surdo assistisse ao vídeo e relatasse se percebia com 

clareza os sinais utilizados por Chaveiro, visto que o vídeo fora sinalizado em 

Goiânia, o que poderia causar certo estranhamento nos surdos do Paraná, devido 

aos possíveis regionalismos10.  

A partir do feedback positivo dos cinco surdos que colaboraram com essa 

primeira fase, os quais chegaram ao  consenso de que a qualidade da tradução era 

boa, o pesquisador entrou  em contato com instituições de surdos, como escolas, 

associações e estabelecimentos religiosos, e alguns surdos que cursavam 

Letras/Libras, convidando-os para participar da pesquisa. 

O procedimento de coleta de dados foi realizado no período de julho de 2015 

a fevereiro de 2016. Ao todo, o pesquisador aplicou o questionário a 60 pessoas 

surdas que se enquadravam nos critérios de inclusão estabelecidos. 

A aplicação do questionário ocorreu em locais previamente agendados pelo 

pesquisador, via correio eletrônico ou mensagens telefônicas. A aplicação dos 

questionários durou, em média, 30 minutos. O pesquisador iniciava esclarecendo 

para cada participante os objetivos e procedimentos da pesquisa. E o surdo que 

aceitasse participar assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Em um segundo momento, cada participante preenchia,individualmente, o 

questionário de caracterização da amostra. Após o pesquisador tirar todas as 

dúvidas acerca do questionário, não era mais permitida sua interferência até o final 

da pesquisa.  

Num terceiro momento, o pesquisador explicava em Libras, aos participantes, 

que estes tinham a opção de escolher entre a versão em Língua Portuguesa e a 

versão em Língua de Sinais do instrumento WHOQOL-BREF. A versão em Libras foi 

apresentada em um vídeo e as respostas eram assinaladas na folha impressa Eles 

tinham a opção de somente responder na versão escrita impressa, sem assistir os 

vídeos. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Na Língua de Sinais há vários regionalismos, assim como nas línguas orais o que poderia afetar a qualidade da 
pesquisa.Assim,eraessencialter uma avaliação de alguns professores surdos. 
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FIGURA 09 – SURDO RESPONDENDO AS QUESTÕES 

 

FONTE: Própria Autoria 

 

A seguir um exemplo das alternativas que o surdo deveria assinalar. 

 

FIGURA 10 – ALTERNATIVAS EM LIBRAS 

 

FONTE: WHOQOL-Bref 
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4.4 PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DOS DADOSWHOQOL-BREF 

 

A análise estatística foi realizada com a utilização de métodos de estatística 

descritiva (tabelas de frequência, média, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, 

Box-plot), métodos inferenciais (ANOVA, Testes Estatísticos e Qui Quadrado) e 

correlação de Spearman, considerando-se o nível de significância de 0,05 (5%). 

 

4.5 PROCEDIMENTO DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

Os dados qualitativos dessa pesquisa serão analisados a partir da análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2011). Para a autora, a análise de conteúdo é: 

 

(...) um conjunto de técnicas de análise das comunicações realizada por 
meio de procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens.(Bardin 1995 pg.42) 

 
No que diz respeito a esta pesquisa, a técnica de análise eleita foi a análise 

categorial temática. Esta técnica permitiu condensar os dados, categorizando-os e 

uniformizando-os de forma a tornar mais acessível a análise das respostas e suas 

interpretações.  

Tal técnica é bastante flexível e adaptável, o que possibilita a obtenção de 

indicadores que permitam inferências às informações transmitidas no questionário de 

caracterização da amostra, com relação aos dados socioculturais do participante. 

Assim, este procedimento permite estudar a comunicação, deixando em evidência o 

conteúdo das mensagens obtidas. 

Das técnicas apresentadas por Bardin (1998), a empregada nesta pesquisa 

se configura como categorial (ou temática). Considerando que esse método dedica-

se ao universo de fenômenos, apoiando-se na relevância de aspectos subjetivos de 

ações sociais, bem como culturais, a análise temática perpassa por uma gama de 

categorias que se constitui na frequência dos temas extraídos no discurso do 

participante. 

Neste viés, ao identificar os eixos temáticos presentes na ordenação do 

roteiro de entrevista, foi possível manter aproximações de informações entre os 
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discursos dos participantes, propiciando assim a elaboração das categorias de 

respostas. 

 

Elencamos três eixos abaixo: 

 

QUADRO 01 – EIXOS DO QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Eixo (01) Dados pessoais: sexo e idade, salário, situação atual de emprego ou 

desemprego e uso de Libras no trabalho. Dados profissionais - (01) Você trabalha? Locais 

em que trabalha? Carga horária semanal?(02) Qual a sua média salarial? (03) Você tem 

contato com ouvintes no seu trabalho? No caso afirmativo, como você se comunica no 

trabalho? 

 

Eixo (02) Formação: formação adquirida e escolaridade. (04) Qual sua formação? (05) 

Você teve o apoio de intérprete de LIBRAS na sua formação educacional? (06) Como era 

seu relacionamento com os outros alunos e o professor na escola? 

 

Eixo (03) Dados comunicativos: visão de cada participante sobre si mesmo em relação a o 

uso de Libras e da Língua Portuguesa e o uso de Libras pelos seus familiares. (07) Qual seu 

nível de proficiência em Libras? (08) Qual seu nível de proficiência na oralidade? (09) Qual 

seu nível de proficiência na Língua Portuguesa escrita? (10) Qual seu nível de proficiência 

na leitura da Língua Portuguesa? (11) Você usa Libras com os familiares? Se sim, com 

quais membros? 

FONTE: O próprio Autor 

Para Bardin (1998) este procedimento tem como primeiro objetivo fornecer, 

por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos, o que consiste 

em uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto. Assim 

o agrupamento é efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos que, 

após estudo dos dados coletados, possibilitou levantar as categorias que melhor 

qualificassem o significado das respostas recolhidas no questionário de 

caracterização da amostra, com relação aos dados socioculturais do participante. 
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CAPITULO 04 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“a compreensão amadurece apenas na resposta. a compreensão e a resposta estão 

fundidas dialeticamente e reciprocamente condicionadas, sendo impossível uma sem 

a outra” 

Mikhail Bakhtin 
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A análise dos resultados será feita inicialmente a partir dos resultados 

quantitativos e a seguir apresentaremos os resultados qualitativos.  

 

5.1 RESULTADOS DAS AMOSTRAS QUANTITATIVAS WHOQOL/BREF 

 

 Para chegar aos resultados iremos utilizar algumas tabelas e gráficos para 

melhor explicação e visualização.  

 As questões 01 e 02 fazem parte da avaliação dos Aspectos Gerais de 

satisfação com a saúde e a QV propostas no WHOQOL BREF, no quadro 02 abaixo 

apresenta a avaliação e a satisfação da QV geral das amostras em porcentagem. 

 

QUADRO 02 – RESPOSTAS PARA AS QUESTÕES 1 E 2 REFERENTES AOS 

ASPECTOS GERAIS DO QUESTIONÁRIO WHOQOL 

Questões Muito 
ruim 

Ruim Nem 
ruim nem 

boa 

Boa Muito 
boa 

P 

Q1-Como 
você 
avaliaria sua 
qualidade de 
vida? 

13,3% 13,3% 21,7% 35,0% 16,7% 0,3699 

Q2-Quão 
satisfeitovocê 
está com a 
sua saúde? 

5,0% 21,7% 18,3% 43,3% 11,7% 0,0177* 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Nas duas questões sobre Aspectos gerais, abordados no Quadro 02, 

percebe-se que (35%+26,7)= 51,7% da amostra avaliam sua qualidade de vida 

como boa ou muito boa, e (43,3%+11,7%)= 55% relacionam estar satisfeitos com a 

saúde. Esse número, aparentemente, pode ser considerado baixo em comparação a 

pesquisas sobre QV realizadas com pessoas não surdas, pessoas idosas, pós-

operadas, e com surdos implantados pré e pós-linguísticos, as quais demonstram 

que 70% ou mais dessas pessoas consideram sua saúde como boa (TALARICO, 

2013). 
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É preciso considerar que as respostas dadas ao questionário WHOQOL são 

subjetivas, já que cada participante tem cinco opções de resposta para avaliar sua 

QV. Castro et al. (2013), a esse respeito, esclarecem que é difícil analisar a QV, pois 

esse é um construto complexo devido à subjetividade e à multiplicidade de fatores 

que envolvem sua mensuração. 

Na Tabela 02 pode-se visualizar a média de cada resposta das 26 perguntas 

do questionário de QV, WHOQOL-Bref. As partes grifadas serão explicadas na 

sequência: 
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TABELA 02 – ESCORES DO INSTRUMENTO WHOQOL BREF 

QUESTÃO n MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO 
DESVIO 

PADRÃO 

1 60 3,28 1 5 1,28 

2 60 3,35 1 5 1,10 

3 59 2,71 1 5 1,20 

4 60 2,58 1 5 1,05 

5 60 3,52 1 5 1,10 

6 60 3,45 1 5 0,91 

7 59 3,20 1 5 0,80 

8 59 3,39 2 5 0,77 

9 59 2,95 1 5 1,06 

10 60 3,23 1 5 0,91 

11 58 3,57 2 5 0,88 

12 60 3,08 1 5 0,87 

13 60 3,27 1 5 0,97 

14 60 3,07 1 5 1,09 

15 59 3,69 1 5 1,07 

16 60 3,23 1 5 0,95 

17 59 3,27 2 5 0,78 

18 57 3,44 1 5 0,93 

19 60 3,53 2 5 0,93 

20 60 3,67 2 5 0,86 

21 46 3,54 1 5 1,15 

22 60 3,40 1 5 0,89 

23 59 3,34 1 5 1,08 

24 60 3,12 1 5 1,14 

25 60 3,27 1 5 1,04 

26 60 2,48 1 5 1,13 

 

FONTE: Dados da pesquisa 
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As questões mais pontuadas foram a Q15 (Quão bem você é capaz de se 

locomover?) e a Q20 (Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais 

(amigos, parentes, conhecidos, colegas?). Com relação a Q15, tais respostas 

favoráveis podem ser justificadas pela idade média da amostra (28 anos), já que, em 

geral, pessoas mais jovens, sem nenhum tipo de deficiência física, não têm 

problemas para se locomover. Já da questão 20 pode-se inferir que os surdos dessa 

amostra relacionam-se, de forma favorável, com outras pessoas, provavelmente 

porque são proficientes na Língua Portuguesa, como será melhor discutido 

posteriormente. Esse resultado difere do encontrado por Schick et al. (2013) em que 

alguns alunos surdos que estudam em escolas de ouvintes e não utilizam a Língua 

de Sinais sentem-se bastante isolados e, como consequência, insatisfeitos com suas 

relações pessoais. Na referida pesquisa, o escore encontrado foi menor. 

Além disso, pode-se presumir que essa questão, a Q20, apresentou 

pontuação mais alta, porque a maioria dos surdos participantes de nossa pesquisa é 

de adultos que estudaram em escolas com intérpretes de Libras, e que, 

provavelmente, foram os mediadores nas interações linguísticas com professores e 

alunos ouvintes. 

Conforme já comentado no capítulo 1 desse estudo, o espaço bilíngue é 

fundamental para que os surdos tenham um desenvolvimento acadêmico mais 

favorável. A pesquisa de Lodi (2013) elucida a importância de um espaço bilíngue 

em que os surdos possam se desenvolver linguística e socialmente, já que neste 

ambiente os sujeitos podem reconhecer os conflitos e as relações de poder e se 

constituir enquanto sujeitos da linguagem. 

Na tabela acima se verifica também que a questão que menos pontuou foi a 

Q26 (Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, 

desespero, ansiedade, depressão?). Pode-se supor, conforme já explicitado nos 

capítulos teóricos, que muitos surdos apresentam sentimentos negativos devido à 

falta de uma língua em comum com o restante da comunidade em que vivem, à falta 

de acesso a profissionais da área da saúde etc (ZÖLLER;ARCHER, 2015). 

O gráfico 01 também demonstra a questão menos pontuada Q26 o que pode 

refletir que grande parte dessa amostra apresenta depressão e sentimentos 

negativos. 
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GRÁFICO 01 – RESULTADOS MÉDIOS, MÍNIMOS E MÁXIMOS DAS QUESTÕES 

INDIVIDUAIS. 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Nossa pesquisa ilustra dados semelhantes aos das pesquisas de Zöller e 

Archer (2015), Fellinger et al.  (2012) e Kushalnagar et al. (2010), que demonstram 

que muitas vezes os surdos sofrem com depressão ou sentimentos negativos e têm 

dificuldades para conseguir ajuda especializada pois, em geral, os profissionais da 

área de saúde não são proficientes na Língua de Sinais. 

Esse dado, porém, necessitaria de uma análise mais profunda, que levasse 

em consideração também a população não surda, pois algumas pesquisas apontam 

que as doenças psicossomáticas tais como depressão se tornou o mal do século, e 

para sanar este mal passaram a ser desenvolvidos medicamentos e tratamentos 

especializados nesta área (ROSA; WINOGRAD 2011). 
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TABELA 03 – ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS POR DOMÍNIO OBTIDAS ATRAVÉS 

DO TESTE ANOVA DE FRIEDMAN 

DOMÍNIOS n MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO 
DESVIO 

PADRÃO 

Físico 54 58,40 35,71 92,86 11,80 

Psicológico 57 61,26 29,17 91,67 14,13 

Relações 

sociais 

46 64,31 25,00 100,00 21,06 

Meio 

ambiente 

57 54,77 21,88 84,38 14,49 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 03 demonstra que por meio do teste ANOVA de Friedman, com nível 

de significância de 0,05 (5%), verificou-se a existência de diferenças expressivas 

(p=0,0355) entre os resultados dos domínios. A identificação das diferenças 

evidencia resultados significativos entre os domínios Meio ambiente e Físico 

(p=0,0085), Meio ambiente e Psicológico (p=0,0032), Meio ambiente e Relações 

sociais (p=0,0069). 

 Verifica-se, assim, que a média do Meio ambiente apresenta um resultado 

significativamente menor que os demais domínios. Os resultados dessa tabela serão 

mais bem discutidos posteriormente, quando forem feitos os cruzamentos entre os 

dados quantitativos e os qualitativos. 

O domínio Meio ambiente, assim como mostra o WHOQOL-Bref (1998), 

remete à segurança na vida diária e no ambiente físico, à situação financeira para as 

necessidades básicas, ao acesso às informações, às atividades de lazer e às 

condições de moradia, meio de transporte e serviços de saúde e o quanto essas 

questões afetam a QV dos surdos. 
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GRÁFICO 02 – BOX-PLOT DOS RESULTADOS DOS DOMÍNIOS, COM 

RESULTADOS DAMEDIANA,VALOR MÍNIMO, VALOR MÁXIMO E QUARTIL. 

 

FONTE: XXXXXXXXXXXXXX 

 

O Gráfico 02, destaca novamente que o Meio Ambiente foi o pior avaliado. 

Para tanto foi utilizado o box-plot (gráfico de caixa),  que serve para avaliar a 

distribuição empírica do dados e é formado pelos primeiro e terceiro quartis e pela 

mediana. As hastes inferiores e superiores se estendem, respectivamente, do quartil 

inferior até o menor valor não inferior ao limite inferior e do quartil superior até o 

maior valor não superior ao limite superior (MARQUES, 1994). 

 

5.2 RESULTADOS DOS DADOS QUALITATIVOS E EIXOS DO QUESTIONÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO  

 

Na sequência será realizada a análise do questionário que caracterizava a 

relação entre os dados socioculturais dos participantes da pesquisa e sua QV.  

Concernente ao EIXO 01, DADOS PESSOAIS E OCUPAÇÃO, a Tabela 4 

revela que, com relação ao gênero dos participantes, 33,33% (n=20) eram do sexo 

masculino e 66,67% (n=40), do sexo feminino. Quanto à idade média dos 

participantes da pesquisa, chegou-se a 28 anos (n= 60). Já com relação ao tipo da 

surdez, percebeu-se que 91,67% (n=55) da amostra possuiam surdez congênita e 

apenas 8,33% (n= 05), adquirida. 
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 Quanto ao trabalho dos surdos da amostra, notou-se que 20% (n=12) 

estavam sem emprego e 80% estavam trabalhando. Dentre os que trabalhavam, 

43,33% recebiam entre um e dois salários mínimos (n=26), sendo que a 

porcentagem de surdos que recebiam mais de dois salários diminuía 

gradativamente. 

  

TABELA 04 – PERFIL DOS DADOS DA AMOSTRA (N = 60) 

 

 

VARIÁVEIS 

 

FREQUÊNCIA 

 

% 

Sexo   

Masculino 20 33,33% 

Feminino 40 66,67% 

 
Idade média 

 
28 anos 

 

  

Salário   

1 a 2 salários 26 43,33% 

3 a 4 salários 13 21,67% 

Mais de 4 salários 09 15,00% 

Desempregado 12 20,00% 

   

   

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Neste eixo iremos nos ater especificamente à questão do estar ou não 

empregado e ao piso salarial dos participantes. Para isso utilizaremos, além dos 

dados numéricos, a escrita de alguns participantes. Percebe-se, na resposta 

fornecida por um dos participantes (S28), que na sua visão os surdos ganham 

menos do que os ouvintes. 

 

 “Um a dois salário mínimo, surdo ganha pouco ouvinte ganha mais.11”(S28). 

                                                           
11

 Os dados qualitativos foram escritos pelos próprios participantes da pesquisa ao responder o instrumento 2. 
Cabe ressaltar que essa escrita não passou por revisão ortográfica. 
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 O comentário deste participante reflete o pensamento de alguns surdos a 

respeito do trabalho e de como os surdos são desfavorecidos em termos salariais. A 

esse respeito não foram encontradas, na literatura nacional, pesquisas que 

explicitem que a população surda recebe menos do que a população ouvinte. A 

justificativa deste participante parece demonstrar certo desconhecimento a respeito 

das questões de emprego e salários, tanto dos surdos quanto dos ouvintes.  

É preciso esclarecer que essa participante era do sexo feminino, possuía 

apenas ensino fundamental e no momento da pesquisa encontrava-se 

desempregada. Talvez por essas razões apresente uma falta de posicionamento 

crítico, assim como grande parte da população brasileira que justifica questões 

sociais, educacionais e de trabalho relacionando-as apenas a aspectos físicos, 

biológicos etc.  

Também é importante pontuar que segundo o Censo IBGE de 2010, mais de 

115 milhões de brasileiros, ou seja, quase 60% da população brasileira (32,2 

milhões de um total de 54 milhões dos domicílios ocupados) vivem com menos de 

um salário mínimo de renda mensal per capita. Tal fato, sem dúvida, pode prejudicar 

a QV. (IBGE, 2014). 

 Ainda com relação ao trabalho, os participantes da amostra foram 

questionados a respeito de como interagiam com os ouvintes no ambiente de 

trabalho. Seis participantes responderam que os ouvintes com quem trabalhavam 

não usavam Língua de Sinais, o que fazia com que tivessem que usar basicamente 

a língua oral.  

 

A escrita de (S30) é exemplo do que foi discutido até o momento. 

“Uso fala, ouvintes não sabe Libras”.(S30) 

 

A esse respeito é preciso elucidar, conforme já explicitado no capítulo 2, que a 

acessibilidade linguística deveria ser um direito dos surdos nas mais diversas 

esferas sociais, incluindo obviamente os ambientes de trabalho. Tal falta de 

acessibilidade foi demonstrada também em outros países, como a Austrália, na 

pesquisa de Willoughby (2011), que analisava o acesso dos surdos ao trabalho e 

suas dificuldades. A autora ilustra que pode existir a exclusão no ambiente de 

trabalho devido à falta de acessibilidade linguística. Assim, alguns surdos 

participantes de seu estudo revelaram que permaneciam na mesma função e 
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recebiam salários desiguais por não terem o mesmo nível de acesso a informação e 

comunicação que os ouvintes. 

O estudo de Perkins-Dock et al. (2015) do qual participaram  224 surdos de 

uma cidade do sul dos Estados Unidos, também demonstrou que as dificuldades de 

comunicação e a falta de tecnologias assistivas no ambiente de trabalho impediam 

os surdos de galgar maiores cargos e salários. 

Dentre os 60 participantes do presente estudo, oito explicitaram que no 

ambiente de trabalho era preciso que o surdo soubesse usar a Língua Portuguesa 

escrita, demonstrando que o conhecimento desta língua talvez fosse fundamental 

para se pensar em melhores cargos e salários. Cabe esclarecer que estes oito 

surdos ganhavam mais de quatro salários e trabalhavam em universidades e em 

montadoras de veículos todos com pelo menos nível superior. 

 

Sim no trabalho escrevo, surdos precisa aprender a escrever, eu sou Libras 

junto surdos” (S10) 

 

A fala de (S10) revela que este usava a língua escrita no ambiente de trabalho 

com ouvintes, e a Libras com os surdos. É preciso esclarecer que este entrevistado 

terminara um curso superior e uma pós-graduação, o que talvez tenha contribuído 

para a posição mais crítica que ele possuía com relação aos seus deveres no 

ambiente de trabalho.  

Guarinello et al. (2016) revelam que o uso da Língua Portuguesa por meio de 

práticas sociais mais efetivas podem melhorar a qualidade de vida dos surdos. Além 

disso, Lustosa et al. (2016) destacam que o uso da leitura e da escrita é fundamental 

tanto na esfera da vida cotidiana quanto na apropriação das produções não 

cotidianas da existência humana. Os autores ainda observam que em uma 

sociedade letrada, a conquista da cidadania demanda o domínio pleno da leitura e 

da escrita, uma vez que é, privilegiadamente, por esta via que os indivíduos poderão 

se apropriar das informações e conhecimentos produzidos pela humanidade. 

Somente assim, os cidadãos podem constituir e demonstrar posturas e atitudes mais 

críticas frente às demandas da sociedade. 

Willoughby (2011) aponta em seu estudo que muitos surdos australianos 

possuem baixos níveis de letramento o que os prejudica no ambiente de trabalho, 

especialmente com relação ao uso de métodos de comunicação eletrônica baseada 
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em textos escritos. O autor explicita em seu estudo que os surdos de sua pesquisa 

sofriam com o preconceito demonstrado no ambiente de trabalho e que, em vista 

disso, os países deveriam investir mais pesadamente em serviços de apoio aos 

surdos, por meio de professores especializados que medias sem a aprendizagem da 

leitura e escrita dos alunos surdos para que pudessem conseguir melhores 

empregos. 

O aumento de recursos de acessibilidade pode contribuir para que os surdos 

sejam bem sucedidos no ambiente de trabalho. Isso, porém, faz parte de um 

processo que deve ser planejado e ter o apoio das empresas para auxiliar os 

empregados. Perkins-Dock et al. (2015), também a respeito desta temática, elucidam 

que as empresas devem ajudar as pessoas surdas a perceber a importância do 

estudo e da aprendizagem, da leitura e da escrita para que tenham mais acesso a 

informações vitais para sua vida profissional e aumentem a produtividade no local de 

trabalho. 

Com relação ao EIXO 02, FORMAÇÃO ADQUIRIDA E ESCOLARIDADE, 

percebe-se na tabela 5 que 30,00% (n=18) da amostra concluíram o Ensino Médio, 

31,67% (n=19) já concluíram a graduação em universidades, 21,67% (n=13) 

possuíam pós-graduação e 6,67% (n=4) da amostra já concluíam Mestrado. 

Dos surdos com graduação (n=19), um fez Ciência da Computação, um, 

Matemática, dois, Educação Física, um, Psicologia,dois são formados em 

Administração, cinco, em Pedagogia e sete, em Letras Libras.  

Quanto à pós-graduação (n= 13), apenas quatro surdos tinham esse nível de 

formação em outras áreas; todos os demais todos tinham especialização na 

educação especial. O mestrado (n=4) de todos foi realizado na área da educação. 
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TABELA 05 – FORMAÇÃO E INTERAÇÃO (n = 60) 

 

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA % 

Escolaridade   
Ensino fundamental 06 10,00% 
Ensino médio 18 30,00% 
Graduado 19 31,67% 
Pós-graduado 13 21,67% 
Mestrado 04 6,67% 
 

Teve intérprete na escola 
  

Não 20 33,33% 
Sim 40 66,67% 

 
Interação com o professor* 

  

Intérprete 17  
Sabiam libras 17  
Usava escrita 26  
Usava fala 22  

 

FONTE: Dados da pesquisa 

*Obs.: A questão a respeito da interação com o professor pode ter múltiplas 

respostas. 

 

Durante a escolaridade, 66,67% (n=40) dos surdos tiveram TILS na escola 

regular.  

Tais participantes também responderam a respeito de como interagiam com 

os professores na escola; 43,33% (n=26) declararam que usavam a escrita para 

relacionar-se com o professor e 36,67% (n=22) usavam a fala. Observa-se, ainda, 

que 28,33% (n=17) dos surdos utilizaram como mediação o TILS. 

 

“Eu intérprete NUNCA, passado não ter.”(S44). 

 

A participante S44, do sexo feminino, com mais de 50 anos, Ensino Médio 

completo, e que no momento da pesquisa trabalhava por conta, relatou que em sua 

época ter intérprete era um privilégio para poucos. E assim como ela, cerca de 

33,33% (n=?) dos surdos participantes dessa pesquisa, que não são jovens, não 

tiveram intérpretes durante o ensino fundamental, pois a presença deste profissional 

em sala de aula não era obrigatória. Assim, esses surdos que não tiveram acesso a 
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este profissional, tinham que relacionar-se, na escola, apenas por meio da Língua 

Portuguesa. O relato de Garcia (2016) em sua pesquisa revela esses dados: 

 

(...)Procurei me informar sobre meus direitos de ter intérpretes de LS em 
sala de aula no 8º período, e somente consegui a disponibilidade desse 
profissional após luta, choro e briga com a direção. Porém, a Universidade 
não se propunha a pagá-lo. Tentei conseguir intérprete, mas a Libras ainda 
não era reconhecida como língua, tal legalização só ocorreu em 24 de abril 
de 2002, com a lei nº 10.436 que reconhece oficialmente a Libras como 
meio de comunicação e expressão(Garcia 2016 pg.22) 

  

Por outro lado percebe-se que mais de metade da amostra já teve a figura do 

intérprete durante seus anos escolares, conforme se pode observar na escrita do 

participante S10: 

 

“Eu só tive Interprete ensino médio e faculdade.” (S10). 

 

 Outros como S10 tiveram sua acessibilidade facilitada com a presença do 

intérprete nos ensinos médio e superior, provavelmente em função da lei de Libras 

que, a partir de 2002, passou a garantir a atuação deste profissional em todos os 

níveis de ensino. Deste modo, a obrigatoriedade legal da presença deste profissional 

possibilita que o portador da surdez possa absorver as informações, como um todo, 

evitando que perca algo importante no seu processo de comunicação. (SILVA et al., 

2016). 

A mediação com o intérprete tem melhorado a QV dos surdos, segundo 

estudos de alguns autores (GUARINELLO et al. 2008; SCHUBERT, 2012, SILVA R, 

2016), os quais relatam a importância do intérprete de Libras para o processo 

educacional dos surdos. No caso específico do participante S10, o fato de ter tido a 

mediação do intérprete desde o Ensino Médio até a pós- graduação, com certeza 

facilitou sua acessibilidade linguística.  

Além do fato de ter ajuda do intérprete durante o ensino, é preciso também 

destacar que mais da metade desta amostra tem ensino superior completo, o que 

por si só é um privilégio de uma pequena parcela da população brasileira. Segundo 

dados da Pesquisa Nacional de Domicílios (PNAD) divulgados pelo IBGE (2015), 

apenas 16% dos trabalhadores brasileiros têm ensino superior completo. Além disso, 

três em cada dez pessoas da força de trabalho brasileira não tinham sequer 

concluído o ensino fundamental (IBGE, 2015). 
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A parcela de nossa amostra que teve acesso ao ensino superior e que se 

percebe enquanto usuária proficiente da Língua Portuguesa também pode ser 

considerada privilegiada. 

 

“Eu sei ler escrever bem, surdos não saber.”(S08). 

 

Conforme relata o participante S08, que atua como professor de Libras em 

uma universidade, muitos surdos não conseguem ler e escrever adequadamente. O 

mesmo se pode deduzir de grande parte da população brasileira que não tem 

acesso ao ensino superior e possui níveis precários de letramento. A pesquisa de 

Lustosa et al. (2016), na qual os autores fizeram uma análise das práticas de 

letramento de ingressantes e concluintes de uma instituição de ensino superior, 

explicita que muitos desses estudantes ouvintes apresentavam dificuldades em 

relação ao uso de leitura e escrita em práticas cotidianas relacionadas aos gêneros 

primários. Gêneros que, de acordo com a pesquisa, deveriam ter sido adquiridos até 

o 9º ano do Ensino Fundamental II. O estudo ainda demonstra que o ingresso de 

brasileiros oriundos das diferentes classes sociais no Ensino Superior revela que 

grande parte dessa população apresenta dificuldades com relação ao letramento. 

(LUSTOSA et al., 2016). 

As dificuldades com a leitura e a escrita devem ser pensadas para toda a 

população brasileira, já que tanto surdos quanto ouvintes não possuem níveis 

satisfatórios de letramento. Além disso, é preciso esclarecer que apesar do número 

de matrículas no Ensino Superior ter aumentado consideravelmente nos últimos 

anos, os dados do INAF (2011) indicam que o nível de escolaridade da população 

não têm correspondido aos ganhos equivalentes no domínio das habilidades de 

leitura e escrita. (FERAZZA, 2012). 

No EIXO 03, DADOS COMUNICATIVOS, está explicitada a visão de cada 

participante sobre si mesmo em relação ao uso de Libras e da Língua Portuguesa e 

o uso de Libras pelos seus familiares. Percebe-se na Tabela 6 que sobre a visão de 

si mesmos em relação ao uso da Língua Portuguesa, 30% (n=18) dos participantes 

relataram ter uma oralidade ruim,enquanto que 26,67% (n=16) relataram ter boa 

oralidade. Já com relação à proficiência na escrita, 50% (n=30) relataram ter uma 

escrita razoável e 40 % (n=24) afirmaram que leem razoavelmente. 
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Com relação ao uso da Libras para interagir com a família, apenas 25% 

(n=15) disseram fazer essa interação. E dentre esses, a maioria afirmou que utiliza 

Libras com suas mães. 

 

TABELA 06 – DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA SEGUNDO A VISÃO DOS SURDOS 

A RESPEITO DO USO DA LÍNGUA PORTUGUESA E DE SUAS INTERAÇÕES (N = 

60) 

 

ATIVIDADES 

 

FREQUÊNCIA 

 

% 

   
Proficiência na oralidade   

Muito bom 16 26,67% 
Bom 13 21,67% 
Razoável 13 21,67% 
Ruim 18 30,00% 
 

Proficiência na escrita 
  

Bom 19 31,67% 
Razoável 30 50,00% 
Ruim 11 18,33% 
 

Proficiência na leitura 
  

Bom 25 41,67% 
Razoável 24 40,00% 
Ruim 11 18,33% 
 

Usa libras em família 
  

Não 45 75,00% 
Sim 15 25,00% 
 
Usa Libras com quem da família* 

  

Mãe 14  
Irmãos 06  
Marido 02  
Filho 
Pai                                                                
 
 

02 
00 

 

   

 

FONTE: Dados da pesquisa 

*Obs.: A questão uso de Libras na família podeter múltiplas respostas 
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Podemos notar no enunciado da participante S16, que é professora de Libras 

no Estado do Paraná, a ênfase em ser bilíngue: 

 

“Eu oralidade bom, sou bilíngue.”(S16). 

 

O uso da expressão ‘sou bilíngue’ por S16 parece remeter ao fato dos surdos 

usarem Libras e também serem proficientes em Língua Portuguesa escrita, o que 

está de acordo com o Decreto 5626/05, conforme já esclarecido nos capítulos 

teóricos deste trabalho. 

Embora tal decreto não relacione o uso da oralidade durante o período 

escolar dos surdos, as respostas desse trabalho indicam que os surdos que se auto-

declaravam como fazendo um bom uso da oralidade e da escrita eram exatamente 

aqueles que possuíam melhor formação acadêmica e melhores respostas nos 

escores de QV. 

Em pesquisa com surdos universitários provenientes do sistema educacional 

brasileiro, Guarinello et al. (2009) procuram investigar as condições de letramento 

desses alunos (desempenho em atividades de leitura e da escrita). Os alunos 

investigados demonstraram compreensão em alguns aspectos, mas tiveram 

dificuldades com relação à interpretação dos textos. Isso ocorreu, segundo as 

autoras, justamente pelas práticas de leitura e de escrita a que muitos surdos foram 

submetidos ao longo de sua escolaridade, que não levavam em consideração a 

Língua de Sinais e nem práticas significativas com a língua escrita. 

 Chama atenção, também, nos dados coletados, o pouco uso que, em geral, 

os familiares de usuários de Libras fazem desta língua. Nos relatos a seguir, os dois 

participantes enfatizam a tendência dos pais de usar somente a oralidade para se 

comunicar com seus filhos:  

 

(S10)“Não, só falar oral.” 

(S08)”Não “proibido” Libras em casa só falar.” 

 

Na visão enunciada por S08, a participante escreve a palavra “proibido”. Cabe 

esclarecer que tal palavra vem sendo enfatizada na área da surdez, ao longo da 

história da humanidade, especialmente durante o Congresso de Milão (1880) a partir 

do qual foi proibido o uso das Línguas de Sinais na educação dos surdos. Este 
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congresso foi organizado, patrocinado e conduzido por muitos especialistas 

ouvintes, todos defensores do oralismo puro. Do total de 164 delegados, 56 eram 

oralistas franceses e 66 eram oralistas italianos; assim, havia 74% de oralistas da 

França e da Itália. Alexander Grahan Bell teve grande influência neste congresso. 

Os únicos países contra a proibição foram Estados Unidos e Grã- Bretanha, sendo 

que havia professores surdos que também participaram do evento, mas que não 

tiveram suas vozes ouvidas e foram excluídos de seus direitos de voto. (STROBEL, 

2006).  

É preciso comentar que dos 60 participantes de nosso estudo, nove 

escreveram a palavra “proibido” quando questionados sobre a forma de interação 

com a família. Além disso, cabe ressaltar, também, que somente 25% da amostra 

afirmaram que usam Libras com a família, e que dentre os parentes mais citados, a 

mãe encontra-se em primeiro lugar. 

 

(S03) Papai nunca Libras, bravo ... 

 

Destaca-se que a figura do pai não foi citada uma única vez como usuária de 

Libras que interage com os filhos surdos. Relatos como este parecem demonstrar 

que ainda existe certo preconceito com relação ao uso da Libras pelos familiares. 

Ainda sobre o preconceito com relação ao uso da Libras, Garcia (2016) 

complementa “Minha família é ouvinte e não conhece a Libras, fizeram a escolha 

pela língua oral, estimulando o desenvolvimento da fala, ignorando a importância da 

cultura surda e a língua própria dos surdos”. (GARCIA 2016 p.84). 

Witkoski (2009) revela que ainda há, por parte das famílias, uma obstinação 

com relação ao treinamento da palavra falada e da leitura desta como uma medida 

de normalização, desconsiderando os prejuízos à formação da identidade, ao 

desenvolvimento cognitivo e psíquico do sujeito surdo, fatos já conhecidos na 

literatura com abordagem socioantropológica, mas preteridos ante os argumentos 

das ciências médicas. 

Com relação ao uso da Língua de Sinais pelas famílias de surdos, Guarinello 

et al. (2013), em seu estudo com familiares ouvintes de filhos surdos, explicitam que 

muitos pais sentem-se incapazes de cuidar de um filho surdo, e que, muitas vezes, 

procuram ajuda mas não recebem as informações necessárias. O estudo desses 

autores revelou que os pais carecem de informações sobre o que é a surdez e quais 
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suas consequências, e que tentam fazer o melhor para seu filho surdo. Assim como, 

em geral, desconhecem a Língua de Sinais, optam pela oralidade, muitas vezes 

assessorados pelos próprios profissionais que fazem o diagnóstico da surdez e 

orientam os familiares a respeito das opções e consequências das perdas auditivas 

para as crianças surdas, enfatizando apenas a importância da linguagem oral. 

(GUARINELLO et al., 2013) 

  

5.3 QUESTIONÁRIOS E CRUZAMENTOS 

 

TABELA 07 – RELAÇÃO ENTRE FAIXA SALARIAL E ORALIDADE, ESCRITA, 

LEITURA 

VARIÁVEL FAIXA SALARIAL 

TOTAL p Oralidade Desempregado Até 2 

sal. 

Até 4 

sala. 

Mais de 4 

sal. 

Ruim 9 8 1 1 19 

*0,0010 Médio 2 7 8 3 20 

Bom 2 5 6 8 21 

Escrita       

Ruim 5 3 - 2 10 

0,0660 Médio 5 15 11 4 35 

Bom 3 2 4 6 15 

Leitura       

Ruim 3 3 1 1 8 

*0,0161 Médio 9 14 9 4 36 

Bom 1 3 5 7 16 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Nota-se através do teste qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05, uma 

correlação significativa entre faixa salarial e oralidade (p=0,0010) e leitura 

(p=0,0161), com as frequências mostrando que os resultados melhores para a 
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oralidade e leitura ocorrem para as faixas salariais mais altas. Para possibilitar a 

aplicação do teste qui-quadrado, foram consideradas duas faixas salariais 

(desempregado + até 2 salários  e acima de 2 salários). 

 

TABELA 08 – RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO E ORALIDADE, ESCRITA E 

LEITURA 

 

VARIÁVEL FORMAÇÃO 
TOTAL p 

Oralidade Fundamental Médio Superior 

Ruim - 17 2 19 

*0,0001 Médio - 11 9 20 

Bom 1 2 18 21 

Escrita      

Ruim - 9 1 10 

*0,0005 Médio - 20 15 35 

Bom 1 1 13 15 

Leitura      

Ruim - 7 1 8 

*0,0005 Médio - 22 14 36 

Bom 1 1 14 16 

 

Novamente usando o teste qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05, 

verifica-se correlação significativa entre formação com oralidade (p=0,0001), 

escrita (p=0,0005)e  leitura (p=0,0005), com as freqüências mostrando que os 

resultados melhores ocorrem com a melhora da formação. Para possibilitar a 

aplicação do teste qui-quadrado foram consideradas duas categorias de formação 

(fundamental+médio e superior). 
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TABELA 09 – CORRELAÇÃO ENTRE OS ESCORES DOS DOMÍNIOS E IDADE, 

SALÁRIO, FORMAÇÃO, ORALIDADE, ESCRITA E LEITURA 

VARIÁVEIS n 

CORRELAÇÃO 
DE 

SPEARMAN 
(R) 

p 

Físico e Idade 54 0,1800 0,1928 

Físico e Salário 54 0,1118 0,4210 

Físico e Formação 54 0,2213 0,1078 

Físico e Oralidade 54 0,0938 0,4997 

Físico e Escrita 54 0,2583 0,0593 

Físico e Leitura 54 0,1171 0,3992 

Psicológico e Idade 57 0,2641 *0,0472 

Psicológico e Salário 57 0,0232 0,8637 

Psicológico e Formação 57 0,2073 0,1218 

Psicológico e Oralidade 57 0,3199 *0,0153 

Psicológico e Escrita 57 0,2871 *0,0304 

Psicológico e Leitura 57 0,1493 0,2678 

Relações Sociais e 
Idade 

46 0,3567 *0,0150 

Relações Sociais e 
Salário 

46 0,1090 0,4708 

Relações Sociais e 
Formação 

46 0,1981 0,1870 

Relações Sociais e 
Oralidade 

46 0,2070 0,1676 

Relações Sociais e 
Escrita 

46 0,3958 *0,0065 

Relações Sociais e 
Leitura 

46 0,1333 0,3771 

Meio Ambiente e Idade 57 0,1357 0,3142 

Meio Ambiente e Salário 57 0,0120 0,9295 

Meio Ambiente e 
Formação 

57 0,2151 0,1082 

Meio Ambiente e 
Oralidade 

57 0,0230 0,8654 

Meio Ambiente e Escrita 57 0,0625 0,6440 

Meio Ambiente e Leitura 57   -0,0338 0,8027 

Ao nível de significância de 0,05 (5%), verifica-se através do Coeficiente de Correlação de Spearman, que existe 
correlação significativa (p<0,05), nos casos assinalados com (*). 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Ao nível de significância de 0,05 (5%), verifica-se através do Coeficiente de 

Correlação de Spearman, que existe correlação significativa (p<0,05), nos casos 

assinalados com (*). 

 Em relação à Tabela 09, pode-se visualizar a relação de significância (p<0,05) 

nos seguintes domínios: 

 

Domínio Psicológico: quanto maior a idade, melhor o aspecto Psicológico. 

Idade (r=0,2641) (p=0,0472); Oralidade (r=0,3199) (p=0,0153) quanto melhor o 

uso da oralidade melhor o aspecto psicológico; Escrita (r=0,2871) (p=0,0304) 

quanto melhor o uso da escrita, melhor o aspecto psicológico. 

 

Nos cruzamentos encontramos significância mostrando que é possível que os 

fatores idade, oralidade e escrita tenham influência do domínio psicológico dos 

surdos analisados. Isso confirma o que Kushalnagar et al. (2010), já haviam descrito 

em seu estudo, ou seja, se os surdos tiverem acesso a uma educação de qualidade 

e interagirem com seus familiares por meio de uma língua comum, terão uma melhor 

QV. Sem isso, os jovens surdos possuem maior risco de se envolver em 

comportamentos prejudiciais à saúde, tais como uso de tabaco, consumo de álcool, 

uso de drogas ilícitas, comportamento sexual de alto risco e contágio de doenças. 

(KUSHALNAGAR et al., 2010). 

 

Domínio Relações Sociais: quanto maior a idade, melhores são suas relações 

sociais. Idade (r=0,3567) (p=0,0150); quanto melhor a escrita, melhores 

relações sociais; Escrita (r=0,3958) (p= 0,0065) 

 

Ao cruzar o domínio relações sociais com a idade e a escrita notou-se 

significância. Hintermair (2011) ao examinar a QV em um grupo de estudantes com 

perda auditiva (n = 212) do ensino fundamental alemão, demonstrou que a 

percepção desses estudantes, em relação às interações estabelecidas com 

professores e colegas da escola, pode influir nas suas relações sociais e no nível de 

satisfação com a escola. Além disso, o contato social com os seus pares por meio da 

linguagem escrita também contribui para que interajam mais com pessoas surdas e 

ouvintes. 
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Estes cruzamentos nos levam a inferir que o surdo que escreve e lê com 

proficiência pode relacionar-se mais com seus pares e, em vista disso, apresentar 

menos probabilidade de eventos depressivos e pensamentos negativos.  

Tal como analisamos neste trabalho, as pesquisas de Kushalnagar et al. 

(2010) e Hintermair (2011) também demonstraram a importância de investimentos na 

educação de qualidade e nas escolas bilíngues para que os surdos tenham, de fato, 

uma boa QV.  

Na literatura nacional, Chaveiro (2015) e Garcia (2016) explicitaram, na 

revisão de seus trabalhos, que os surdos que possuem uma percepção mais 

negativa a respeito de sua QV são aqueles que possuem mais dificuldades para 

interagir e se comunicar. Segundo Chaveiro et al. (2014), as dificuldades para 

interagir podem gerar certa vulnerabilidade dos surdos aos problemas de saúde 

mental, tal como ansiedade e depressão, e aumentar o isolamento social, o que 

reduz suas chances de perceber sua QV como satisfatória. (CHAVEIRO et al., 

2014). 

Quando relacionados sexo, os domínios e os tipo de surdez(Congênita ou 

Adquirida ) (p<0,05), não foram encontrados cruzamentos significativos, conforme 

pode ser visualizado na Tabela 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

TABELA 10 – RELAÇÃO ENTRE OS DOMÍNIOS COM SEXO E SURDEZ 

VARIÁVEIS 
ESCORES 

p FÍSICO 

Sexo Sem resposta Menos de 60 60 ou mais 

Masculino 2 10 8 1,0000 

Feminino 4 20 16  

 PSICOLÓGICO  

Masculino 1 8 11 0,5736 

Feminino 2 19 19  

 RELAÇÕES SOCIAIS  

Masculino 6 6 8 0,9552 

Feminino 8 14 18  

 MEIO AMBIENTE  

Masculino - 12 8 0,3146 

Feminino 3 27 10  

 FÍSICO 
p 

Surdez Sem resposta Menos de 60 60 ou mais 

Adquirida 2 4 - 0,0630 

Congênita 4 26 24  

 PSICOLÓGICO  

Adquirida - 3 3 0,8914 

Congênita 3 24 27  

 RELAÇÕES SOCIAIS  

Adquirida - 4 2 0,2192 

Congênita 14 16 24  

 MEIO AMBIENTE  

Adquirida - 5 1 0,4061 

Congênita 3 34 17  

Através do teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05 (5%), verifica-se que não existe 

relação significativa (p>0,05) entre os escores dos domínios e as variáveis sexo e surdez. 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Por meio do teste Qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05 (5%), 

verifica-se que não existe relação significativa (p>0,05) entre os escores dos 

domínios e as variáveis sexo e surdez. 

 

TABELA 11 – RELAÇÃO ENTRE FAIXA SALARIAL E ORALIDADE, 

ESCRITA, LEITURA. 

VARIÁVEL FAIXA SALARIAL 

TOTAL p Oralidade Desempregado Até 2 

sal. 

Até 4 

sala. 

Mais de 4 

sal. 

Ruim 9 8 1 1 19 

*0,0010 Médio 2 7 8 3 20 

Bom 2 5 6 8 21 

Escrita       

Ruim 5 3 - 2 10 

0,0660 Médio 5 15 11 4 35 

Bom 3 2 4 6 15 

Leitura       

Ruim 3 3 1 1 8 

*0,0161 Médio 9 14 9 4 36 

Bom 1 3 5 7 16 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Na tabela 11 usando o teste qui-quadrado, ao nível de significância de 0,05, 

verifica-se correlação significativa entre de faixa salarial com oralidade (p=0,0010) 

e leitura (p=0,0161), com as frequências mostrando que os resultados melhores para 

a oralidade e leitura ocorrem para as faixas salariais mais altas. 

Na tabela 12 abaixo para possibilitar a aplicação do teste qui-quadrado, foram 

consideradas duas faixas salariais (desempregado + até 2 sal.  e acima de 2 

salários. 
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TABELA 12 – RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO E ORALIDADE, ESCRITA E 

LEITURA 

VARIÁVEL FORMAÇÃO 
TOTAL p 

Oralidade Fundamental Médio Superior 

Ruim - 17 2 19 

*0,0001 Médio - 11 9 20 

Bom 1 2 18 21 

Escrita      

Ruim - 9 1 10 

*0,0005 Médio - 20 15 35 

Bom 1 1 13 15 

Leitura      

Ruim - 7 1 8 

*0,0005 Médio - 22 14 36 

Bom 1 1 14 16 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

O nível de significância de 0,05, verifica-se correlação significativa entre 

formação com oralidade (p=0,0001), escrita (p=0,0005)e leitura (p=0,0005), com 

as frequências mostrando que os resultados melhores ocorrem com a melhora da 

formação. Para possibilitar a aplicação do teste qui-quadrado foram consideradas 

duas categorias de formação (fundamental+médio e superior). 

Abaixo será realizada a discussão a partir de cada domínio do questionário 

WHOQOL-Bref, ou seja, Domínios Físico, Psicológico, Relações e Meio ambiente. 
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5.4 DOMÍNIO FÍSICO 

 

O domínio 01 que se relaciona ao Aspecto Físico, é definido em função das 

questões Q3,Q4,Q10,Q15,Q16,Q17,Q18. 

Com relação às respostas dos participantes neste domínio, nota-se que a 

média girou em torno de 58,40% de 92,86% possíveis, sendo que as questões (Q3) 

Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você 

precisa?,e (Q4) O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua 

vida diária?foram as que pontuaram menos em relação a  todo o questionário. 

O fato destas questões terem sido avaliadas pelos participantes como 

negativas, nos remete ao Capítulo 1 desse trabalho no qual explicitamos que muitos 

surdos têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que, sem dúvida, 

prejudica a qualidade de vida de qualquer cidadão. 

Por outro lado, a resposta deste domínio que mais pontuou foi a (Q15) Quão 

bem você é capaz de se locomover? Essa resposta provavelmente teve uma 

pontuação alta, pois além da maioria dos participantes ser de jovens, muitos deles 

utilizam-se de carros e do transporte público para se locomover, o que pode ter 

elevado a avaliação neste aspecto. 

 Ainda neste domínio, na (Q18) Quão satisfeito(a) você está com sua 

capacidade para o trabalho?, percebe-se que os participantes, em geral, estão 

satisfeitos com o trabalho. Relataram, porém,insatisfação, mesmo os surdos 

graduados e pós-graduados, com os baixos salários. Cabe esclarecer que grande 

parte da amostra trabalha como pedagogo ou professor de Libras. 

Nota-se nos estudos de Pires et al. (2012) e Castro &  Zamorano (2012)  que 

o domínio físico é um contribuinte importante para uma QV positiva entre as pessoas 

em geral, pois este domínio remete ao bem-estar e à vida. 

No caso de pessoas surdas, o estudo de Garcia (2016) compara a QV entre 

os surdos e seus irmãos ouvintes pelo WHOQOL-Bref/Libras e demonstra que os 

ouvintes apresentaram escores melhores em todos os domínios, porém, o domínio 

físico foi o que obteve diferença estatisticamente significativa (p=0,033). Neste 

domínio, os ouvintes apresentaram escore médio de 73,7%, enquanto que a 

pontuação média dos surdos foi de 70,5%. 
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Neste estudo percebeu-se que o domínio Físico teve um escore médio de 

58,40% o que está muito abaixo dos ouvintes e da pontuação média do estudo de 

Garcia. 

 

5.5 DOMÍNIO PSICOLOGICO 

 

O Domínio2 (aspecto psicológico) é composto pelas questões Q5, Q6,Q7, 

Q11, Q19, Q26. Nesta seção nos deteremos apenas na questão 26. (Q26) “Com que 

frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão?”, pois essa foi a que obteve o pior desempenho dentre todas 

as perguntas do questionário, ou seja, foi a questão pior avaliada.  

A pesquisa de Freire et al. (2009) já havia demonstrado que as  variáveis 

relativas a aspectos de saúde mental nas pessoas com deficiência auditiva eram 

baixas em relação às pessoas que ouvem. Fellinger et al.  (2012) também relataram 

que a depressão e os sentimentos negativos foram percebidos nas pesquisas com 

pessoas surdas. Além disso, esses autores reforçam que o panorama real 

relacionado à saúde mental dos surdos é grave e há poucas pesquisas que referem 

a saúde mental na surdez, o que é um agravante para essa problemática. 

Corrobora-se com Zöller e Archer (2015) que afirmam que os problemas de 

comunicação e interação entre os surdos e suas famílias podem ser a causa dos 

problemas psicológicos dos surdos como estresse e baixa auto-estima. Cabe 

destacar que, em nossa pesquisa, apenas 15 participantes afirmam que usam Libras 

em casa. Desses, 14 referem que suas mães utilizam essa língua, sendo que 

nenhum participante citou o pai como usuário de Libras. 

O fato de não haver uma comunicação eficiente em casa pode ser um 

agravador do quadro psicológico. Chaveiro et al. (2014) também encontrou sérios 

problemas psicológicos relacionados à surdez em sua pesquisa e demonstrou que o 

baixo escore em QV dos surdos, nessa dimensão, está associado diretamente com 

fatores emocionais e psíquicos. 

Na questão familiar, Kushalnagar et al. (2010), enfatizam que se os jovens 

surdos deprimidos não receberem orientação de seus pais, podem sentir-se 

excluídos e com um grande vazio interior, o que impactaria negativamente na sua 

percepção da QV. Isso pode, potencialmente, colocar os surdos jovens em maior 

risco de se envolver em comportamentos prejudiciais à saúde, tais como uso de 
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tabaco, consumo de álcool, uso de drogas ilícitas e comportamento sexual de alto 

risco. 

Comparando os dados aqui coletados com os artigos internacionais, percebe-

se que a falta de comunicação, quer seja por gestos ou pela língua oral ou escrita, 

pode gerar sentimentos negativos e depressão. 

 

5.6 DOMÍNIO RELAÇÕES SOCIAIS 

 

O Domínio 03, relativo aos aspectos das relações sociais, tem três questões. 

A (Q20) (Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, colegas) obteve respostas favoráveis, pois provavelmente 

como esses surdos são usuários de Libras, eles interagem com seus pares nesta 

língua. Cabe destacar que essa foi a segunda pergunta com maior pontuação de 

todo o questionário. 

Hintermair (2011) também percebeu que as relações sociais são 

fundamentais para uma boa percepção sobre a qualidade de vida. Ao avaliar a 

percepção do estudante com perda auditiva na relação com as interações 

estabelecidas, encontrou correlações significativas entre uma boa satisfação, o 

contato social com os seus pares, saúde mental e QV global. Esse autor concluiu 

que a QV do aluno, quer seja surdo ou DA, é altamente relacionada com uma boa 

comunicação e experiências sociais na escola regular.  

Com relação à questão (Q21) “Quão satisfeito(a) você está com sua vida 

sexual?” notou-se que 14 surdos não responderam a essa pergunta. Percebeu-se 

que durante a aplicação do questionário, alguns participantes, especialmente as 

mulheres, ficaram constrangidas e com vergonha de responder. Isso talvez se 

justifique devido à falta de acesso a informação, pois segundo Freire et al. (2009), ao 

analisar a vida sexual e o acesso a informação a respeito da vida sexual, de 

deficientes incluindo pessoas surdas, 77,7% dos seus participantes não faziam uso 

de preservativos e tinham pouca informação sobre sexualidade, o que poderia 

justificar a falta de resposta a essa pergunta.  

Na pergunta (Q22) “Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe 

de seus amigos?”, percebeu-se que os participantes responderam de forma positiva, 

provavelmente porque possuem amigos surdos e interagem nas duas línguas, o que 
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contribui para não ficarem isolados e para que tenham uma vida social satisfatória, 

atingindo um índice nas respostas de 3,40% a 5% possíveis. 

As facetas de comunicação e interação na sociedade foram melhor 

pontuadas, apontando uma satisfação dessa população quanto à sua habilidade 

para se comunicar com outras pessoas e, como consequência, maiores são as 

chances de se envolver em atividades sociais.  

Provavelmente os participantes de nossa pesquisa possuem uma percepção 

satisfatória com relação a sua comunicação e interação com os demais, devido ao 

fato de conviverem com outros surdos e fazerem parte da comunidade surda. Cabe 

esclarecer que muitos surdos da amostra graduaram-se em Letras-Libras ou atuam 

em universidades como professores de Libras, o que os leva a conviver com outros 

surdos. Além disso, os surdos que trabalham em montadoras e fábricas também 

convivem diariamente com outros surdos. 

Gerich e Fellinger (2011) esclarecem, em seu estudo, que nas instituições 

onde há mais surdos estudando, há o predomínio de uma QV melhor, pois quanto 

mais surdos juntos, mais eles podem se relacionar linguisticamente, o que afeta sua 

QV. 

 

5.7 DOMÍNIO MEIO AMBIENTE 

 

O Domínio 4 (Meio ambiente) é composto pelas questões Q8, Q9, Q13, Q14, 

Q23, Q24, Q25. Este domínio, em que a maioria dos participantes obteve escores 

baixos, foi o que menos pontuou. 

Nas questões Q8 e Q9Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

Quão saudável é o seu ambiente físico?(clima, barulho, poluição, atrativos), a 

maioria dos nossos participantes teve escores baixos. 

 Nas questões (Q13) Quão disponíveis para você estão as informações que 

precisa no seu dia-a-dia? E (Q24) Quão satisfeito (a) você está com o seu acesso 

aos serviços de saúde?, nossos dados parecem demonstrar que os surdos 

participantes não estão satisfeitos com seu acesso a informação. Pode-se inferir que 

isso ocorre, pois estudos demonstram que essa parcela da população enfrenta 

dificuldades para conseguir realizar atividades cotidianas devido à falta de 

intérpretes e de acesso à área da saúde. (GERICH; FELLINGER, 2011). 
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Além disso, cabe ressaltar, conforme já esclarecido no Capítulo 1, que a 

legislação determinou que deve ser garantido, por parte do poder público em geral e 

empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar 

o uso e difusão de Libras como meio de comunicação objetiva e o cumprimento da 

Lei Brasileira de Inclusão (LBI – Lei nº 13.146/15). Apesar da legislação, ainda há 

muito a ser feito com relação à acessibilidade dos surdos a todos os setores da 

sociedade, já que na maioria desses setores não há disponibilidade de informações 

para os surdos nem por meio da língua escrita(legendas), nem da Libras. 

Ainda com relação às questões do Meio ambiente, domínio no qual se obteve 

um escore mais baixo, nossos dados corroboram com os dados de Garcia (2016), 

Gerich e Fellinger (2011), Chaveiro (2011), Marinho e Vieira (2015), os quais 

também demonstram que alguns fatores relacionados ao meio ambiente afetam a 

QV das pessoas com surdez, tais como a falta de saneamento básico, de recursos 

de saúde, acessibilidade a lazer e estudo, entre outros. 

Também podemos inferir que as respostas negativas na pergunta que se 

relacionava às atividades de laser podem ter relação com a falta de dinheiro e os 

baixos salários, de parte de nossa amostra. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista que este estudo propôs examinar surdos usuários de Libras e 

percepção a respeito de sua QV, e os fatores que influenciam uma QV mais 

favorável, percebeu-se, em nossos resultados, que grande parte da amostra possui 

uma formação em nível superior, é usuária da Língua de Sinais e da Língua 

Portuguesa e teve a mediação de um intérprete durante sua formação. Esses 

fatores, sem dúvida, contribuíram para que os resultados da amostra tivessem 

escores positivos.  

É preciso esclarecer que, apesar da vasta formulação de políticas públicas 

direcionadas a apoiar a acessibilidade dos surdos com leis de Libras e leis de 

inclusão e de acessibilidade, muitos ainda são os entraves para que essa parcela da 

população tenha mais acesso aos bens sociais e culturais da humanidade. Assim, 

grande parte da população brasileira possui salários baixos. 

os e um nível de letramento rudimentar, o que influencia na sua QV. 

Não é possível pensar em um aumento da QV da população brasileira, 

incluindo, é claro, a parcela surda, foco deste trabalho, sem refletir sobre o aumento 

e o cumprimento de políticas públicas que visem o desenvolvimento de ações 

afirmativas direcionadas a amenizar as condições de desigualdade e exclusão 

dessas pessoas, a fim de auxiliá-las a eliminar barreiras que impedem ou dificultam 

sua participação na sociedade. 

Sem o investimento nessas políticas e uma mudança na maneira como a 

sociedade pensa na acessibilidade, é impossível pensar em QV. O aumento do 

acesso ao lazer, aos tratamentos médicos e a uma educação de qualidade pode 

fazer com que muitos brasileiros possam se constituir e apresentar atitudes mais 

críticas frente às demandas da sociedade. Além disso, pode-se conjecturar que o 

aumento de pesquisas em QV em nosso país, pode fornecer um panorama mais 

completo das necessidades reais dos brasileiros, incluindo os surdos usuários de 

Libras, e poderia nos auxiliar no entendimento e na criação de mecanismos para 

ajudá-los.  

 No que diz respeito à QV da população analisada, nota-se que os baixos 

salários prevalecem em grande parte da amostra, mesmo entre aqueles que 

possuem formação superior. Além disso, percebeu-se que quanto mais baixo for o 

nível de escolaridade, pior é a percepção a respeito da QV. Isso parece evidenciar 
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que o fato da maioria da amostra ter uma perda auditiva desde a infância e não usar 

a Língua de Sinais com os familiares pode ter influenciado seu acesso ao trabalho e 

à educação, além da falta de interações linguísticas significativas. 

Com relação à nossa amostra e à formação também se evidenciou que a 

maioria dos surdos desse estudo possui graduação e teve auxilio de um intérprete 

durante seu período de escolaridade, o que também pode ter influenciado na 

percepção da sua QV como positiva. 

 Finalmente percebeu-se que a maioria dos participantes julga-se bilíngue, 

fazendo assim um uso proficiente da oralidade, da escrita e da língua de sinais, o 

que faz com que tenham mais acesso aos bens sociais e às informações. Em vista 

disso, são necessários maiores investimentos na educação, na saúde, no trabalho 

da população surda para que mais surdos possam ter acesso a uma vida mais 

digna. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

Universidade Tuiuti do Paraná 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Doutorado Acadêmico em Distúrbios da Comunicação 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu Israel Bispo dos Santos, responsável pela pesquisa “Saúde e Qualidade de Vida 
dos Surdos Curitibanos”estou fazendo um convite para você participar como 
voluntário deste estudo. Esta pesquisa pretende verificar a qualidade de vida dos 
surdos curitibanos e suas dificuldades com a vida cotidiana. Este projeto é uma 
parceria com o grupo de pesquisa: Linguagem e Surdez, vinculado ao Programa de 
Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti do 
Paraná. Para sua realização será aplicado um questionário com algumas perguntas, 
assim durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida 
ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, com o 
pesquisador.Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar 
sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, 
pela sua decisão. As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão 
divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação 
dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 
sigilo sobre sua participação. 
Autorização: 
 
Eu, _____________________________________________________________, 
CPF__________________após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e 
ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para 
esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, 
ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este 
consentimento a qualquer momento sem penalidades ou retaliação de qualquer 
maneira.Estou ciente também dos objetivos da pesquisa.Diante do exposto expresso 
minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo.  
 
Assinatura do voluntário____________________________________________ 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e  
Esclarecido deste voluntário para a participação neste estudo.  
 
Assinatura do Pesquisador__________________________________________ 
Dados do pesquisador:  
Nome: Israel Bispo dos Santos  
Endereço: Rua JuvinoRansolim ,755- Campo Comprido- Curitiba PR 
CEP: 81370480 
Telefone: 8884-85957Endereço eletrônico: israelbbispo@gmail.com 
APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 
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DADOS PESSOAIS  

Nome:___________________________________________________________Data __/__/__ 

Idade __________ 

Você é do sexo: 

   M       F 

1 2 

Sua surdez é adquirida (   ) congênita (   )    

 

(01)DADOSPROFISSIONAIS 

Trabalha (   ) sim (    )não 

 Locais que trabalha ______________________/____________________/________________ 

Carga horária semanal_____ 

Qual a sua média salarial: 

A. 1-2(salários) R$ 724,00-R$1448,00                      (   ) 

B. 3-4(salários)R$2172,00- R$2896,00                    (   ) 

C. Mais de 4(salários) maior que R$3.000,00           (   ) 

Você tem contato com ouvintes no seu trabalho?  

(   ) Não   

(    ) SIM  

No caso de SIM como você se comunica no trabalho? 

(   ) Uso a fala  

(   ) Eles sabem LIBRAS  

(   ) Uso Escrita   

(   ) Faço Mímicas  

(   ) Tenho Intérprete  

(   ) Outras formas  ( qual (is) ? )________________________________________ 

 

(02)DADOS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 

(     )- Ensino Fundamental  

(     )- Ensino Médio  

(     )- Graduação( qual ) ___________________________ 

(     )- Especialização ( qual ) ________________________ 

(     ) -  Outra(qual ) _______________________________ 

 

Você teve o apoio de intérprete de LIBRAS na sua formação educacional? 

(   ) Não tive Intérprete  

(    ) Sim tive Intérprete  

( Se sim, em quais níveis ) _______________/___________________/________________ 

 

Como era seu relacionamento com os outros alunos e o professor na escola? 

(   ) Usava a fala  

(   ) Eles sabem LIBRAS  

(   ) Usava Escrita   

(   ) Fazia Mímicas  

(   ) Tinha Intérprete  
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(   ) Outras formas  ( qual (is) ? )________________________________________ 

 

 

(03)DADOS COMUNICATIVOS  

SEU NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM LIBRAS  

(    ) Fluente  (    ) Bom   (    ) Razoável (    ) Ruim  

 

SEU NÍVEL DE PROFICIÊNCIA NA ORALIDADE 

(    ) Muito bom  (    ) Bom  (    ) Razoável (    ) Ruim  

 

SEU NÍVEL DE PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA  

(    ) escreve bem  (    ) escreve razoavelmente (mais ou menos) (    ) escreve mau  

 

 SEU NÍVEL DE PROFICIÊNCIA NA LEITURA DA LÍNGUA PORTUGUESA  

(    ) Lê bem   (    ) Lê razoavelmente (mais ou menos)  (    ) Lê mau  

 

Você usa Libras com os familiares? (   ) Não 

(   ) Sim ( se sim quais membros):     

(   ) Pai 

(   ) Mãe  

(   ) Irmãos  

(   ) Primos 

(   ) Tios  

(   ) Outros qual ____________/__________/___________ 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obrigado por sua participação! Sua participação foi muito apreciada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE D 
 



 
 

121 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

124 
 

 


