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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi identificar riscos de isolamento social experimentados pelo surdo, 

mesmo incluído socialmente. Através da voz do surdo e de experiências vivenciadas na relação 

com seus pares, foi possível perceber o sentimento de isolamento social que sofrem nessa 

interação, e que os convertem em pessoas invisíveis e indesejáveis, sem valor para sociedade. 

Tais experiências ferem e violam sua dignidade, causando danos à sua saúde física e psíquica. 

A pesquisa foi qualitativa, descritiva, e os dados coletados em grupo focal com 7 surdos, entre 

homens e mulheres, oralizados e não-oralizados. Os resultados indicaram que os surdos se 

sentem isolados em todas as esferas, a começar na família, sociedade e organizações. Um dos 

fatores de maior contribuição é a comunicação. Este estudo proporcionou duas possibilidades: 

dar voz ao surdo e alteridade ao ouvinte de se colocar na situação dos sujeitos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Diversidade é matéria que desperta interesses em diversos segmentos, como político, social e 

organizacional, e tem se tornado objeto de trabalhos científicos e debates nacional e 

internacionalmente. Nas organizações, ocorre no âmbito da etnia,  gênero, cultura e mais 

recentemente no Brasil, amplia-se para o segmento das Pessoas com Deficiência (PcD). 

 
As PcD foram consideradas, ao longo do tempo, um peso morto, indivíduos sem valor 

profissional por não gerarem nenhum tipo de contribuição à sociedade.  Consequentemente, 

rejeitadas, excluídas, inicialmente por suas famílias, posteriormente, por outras instâncias 

sociais. 

 
Por serem desvalorizadas, em muitas culturas, e expurgadas do convívio de suas famílias e 

sociedade,  foram empregadas diversas terminologias para atender às PcD, de forma que 

“suavizassem” o tratamento a elas dado. Foram utilizados eufemismos que não agredissem 

fortemente seu estado físico ou mental, com a intenção de incluí-las  no meio dos “não 

deficientes”. De fato, tais terminologias não alcançaram esse objetivo, pois permaneceu o tom 

discriminatório ou estereotipado (Sassaki, 2013), funcionando como elemento produtor de 

isolamento sofrido pelas PcD. 

 
O isolamento social é uma das experiências vivenciadas pelas PcD, tanto na sociedade como 

na família ou nas organizações, causado, entre outras coisas, pelo distanciamento nas relações 

por sua deficiência.   No caso dos surdos, em particular, muitas vezes são tratados como 

incapazes cognitivamente devido à limitação auditiva (Reis et al., 2017). 

 
Ao relacionar-se os construtos dignidade, inclusão e isolamento, tomando-se por foco pessoas 

surdas,  inferiu-se que,  quanto  mais  intensa for  a experiência dos  surdos  com  elementos 

promotores da dignidade, maior seria a propensão do indivíduo sentir-se incluído, portanto, 



Universidade Presbiteriana Mackenzie   

 

menor o risco de isolamento social. Inversamente, quanto mais intensa for a experiência com 

elementos  violadores  da  dignidade,  menor o  sentimento  de inclusão  e  maior o  risco  de 

isolamento social (Ibidem). 

A população de deficientes no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), era constituída por cerca de 24% de pessoas que se declararam com algum tipo 

de deficiência, correspondendo a cerca de 46 milhões de deficientes. 

 
Com a crescente população de PcD no Brasil cresceu, também, o dever de assegurar direitos 

básicos como:   educação, saúde, trabalho e lazer, envolvendo governantes, sociedade e 

organizações nessa demanda. Nessa direção, a Lei nº 8.213/91, conhecida como a Lei de Cotas, 

visa garantir percentual de inserção de PcD a partir de 2% a 5% do contingente da organização. 

 
Isso não significa que o problema foi solucionado, porém, manifesta alguma preocupação por 

parte da sociedade e dos agentes políticos, com a inclusão dessas pessoas, embora timidamente, 

pois permanecem lacunas socialmente abertas, que exigem dos gestores, diretores e 

organizações forte engajamento e comprometimento na inclusão social real, o que promove a 

dignidade das PcD (Reis et al. 2017), permitindo outro significado à inclusão. 

 
Por outro lado, inclusão não se limita ao estrito cumprimento da lei, inserindo o surdo no 

mercado de trabalho, pois isso apenas não gera, necessariamente, um comprometimento com a 

PcD. 

 
Vários estudos tratam de expandir a visão da sociedade e das organizações no apoio à demanda 

das PcD: como os profissionais veem a possibilidade de trabalho de PcD (Almeida et al., 2015); 

Percepção de sucesso na carreira de PcD (Paiva et al., 2015); Saúde e trabalho de PcD (Santos 

et al., 2015). Esses trabalhos, entretanto, não tratam de nenhum segmento específico de PcD. 

 
Recentemente, o surdo tem sido alvo de estudos organizacionais, a exemplo de Irigaray (2016), 

que trata da inserção dos surdos no mercado de trabalho e nas políticas públicas, bem como Reis 

et al. (2017), que verificaram se a dignidade do surdo era promovida ou violada, por meio de sua 

interação nas organizações, estudo este, que visa contribuir com o campo de pesquisas 

direcionado ao surdo e sua experiência de sentir-se incluído ou isolado no contexto 

organizacional. 

 
Assim, visando aprofundar o entendimento sobre a dignidade, a inclusão nas organizações e os 

riscos inerentes ao isolamento social dos surdos, o presente artigo objetivou compreender seu 

sentimento de inclusão nas organizações, tendo por base o sentir-se acolhido dignamente ou 

isolado socialmente. 

 
Entende-se que este trabalho traz uma contribuição pertinente na vida dos surdos, 

proporcionando a alteridade ao ouvinte, permitindo a este identificar-se com os surdos e sentir 

a trajetória de uma vida repleta de barreiras e de sentimentos que os levam ao isolamento na 

família, nas organizações e na sociedade mais ampla. 
 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 O fenômeno do isolamento social e as PcD 

 
Na Antiguidade, as PcD eram naturalmente eliminadas ao nascerem. Em algumas culturas, tais 

indivíduos eram arremessados em abismos, erradicando o “problema” da sociedade; em outras 

culturas, eram motivo de vergonha e desprezo, considerados peso morto para suas famílias e 

sociedade.  De  alguma  maneira,  a  segregação  das  PcD  era  comum,  sendo  apartadas  ou 

segregadas em asilos, em mosteiros, em suas casas, escondidas, isoladas socialmente (Ragazzi, 
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2010). 

 
Durante muito tempo, diversos termos foram utilizados com o objetivo de dirimir a eliminação 

dessas pessoas. Foram denominadas para substituir a ideia estigmatizante de que as PcD seriam 

inválidas, sem valor e, socialmente inúteis (Sassaki, 2013). Apesar das terminologias 

objetivarem uma denominação adequada para as PcD, perpassa a ideia de estereótipos que não 

atendem à sua dignidade como indivíduos, mas que corroboram para distanciá-las das pessoas 

consideradas “normais”, causando seu isolamento. 

 
Isolamento social tem sido objeto de estudos em alguns campos da ciência, especialmente na 

psicologia (Cacioppo et al., 2014; Capitanio et al., 2014) e na sociologia (Devine et al., 2015) 

e, conforme esses teóricos, o conceito de isolamento social confunde-se com solidão, sendo esta 

transfigurada em uma nuance do sentimento de isolamento. 

 
De um ponto de vista filosófico, se poderia dizer que a solidão configura um ato de sabedoria 

do indivíduo em busca da perfeição, entretanto, não se isenta da convivência com os seus pares 

(Abbagnano, 1998). Para Comte-Sponville (2003), solidão e isolamento são distintos em sua 

concepção. Solidão não significa ausência do outro na relação, mas sim que essa presença não 

evitaria o sentir-se solitário, o que difere do isolamento, condição que não se usufrui da relação 

com seu par, mas conta-se com a ausência do outro, resultando, em ausência de amor, de amigos, 

de interação. 

 
Devine et al. (2015) definem a solidão como um fenômeno subjetivo, algo visceral; enquanto 

que o isolamento é de cunho objetivo, vem do exterior e invade o interior do ser. Porém, ambos 

são causadores de danos ao indivíduo, ao ponto de provocar morte social e até a morte física. 

 
A solidão está correlacionada à qualidade dos relacionamentos e não à ausência ou presença 

demasiada desses; bem como é gerada pela incongruência dos relacionamentos que se têm ao 

que se deseja que fossem, por ser subjetiva. Ademais, a solidão incide em sentir-se 

sozinho/solitário mesmo inserido em uma multidão (Cacioppo et al., 2015; Capitanio et al., 

2014; Masi et al., 2011). 

 
O fato é que, tanto a solidão quanto o isolamento podem provocar danos à saúde física e 

psíquica, o que proporciona ao indivíduo uma precarização da qualidade de seus 

relacionamentos sociais. Por conseguinte, suscitam doenças e sentimentos como depressão, 

angústia, hostilidade, ansiedade, insônia, ausência do meio social, apego aos estímulos sociais 

negativos, sensibilidade maior à dor e à rejeição, consumando-se, em alguns casos, em suicídio 

(Cacioppo et al., 2014). O indivíduo socialmente isolado é mais susceptível aos riscos de 

demências (e.g., Alzheimer) causada pelo declínio cognitivo por falta de interação com seus 

pares (Cacioppo et al., 2011; Capitanio et al., 2014). 

 
As causas do isolamento são as mais variadas no meio social, podendo vir a ocorrer desde a 

discriminação ao desprezo ou indiferença, tornando o outro “invisível” mesmo diante dos olhos. 

Tal prática corrobora para o adoecimento do indivíduo. A rede de relacionamento é um 

indicador do risco do isolamento social: quanto menor e mais frágil for essa rede, maior o risco 

de ficar socialmente isolado; do contrário, quanto mais fortalecida essa rede, menor o risco de 

isolamento (Devine et al, 2015). 

Cacioppo e Patrick (2008, apud Masi et al., 2011), no entanto, dizem não ser suficiente para o 

indivíduo ter apenas a presença do outro por perto, mas sim, ter alguém que o valorize, que o 

faça se sentir importante, em que possa confiar e se comunicar/interagir, sendo estes atributos 

fundamentais na convivência entre indivíduos, e é o que proporciona saúde e felicidade. Desta 
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forma, não basta estar junto para ter-se uma relação de boa qualidade, porquanto na inexistência 

de tal condição qualificativa nos relacionamentos, logo haveria maior propensão ao isolamento 

do indivíduo, socialmente. 

 
Nas organizações, pensa-se que os relacionamentos sociais também seriam susceptíveis e 

permeáveis à presença do isolamento social e/ou da solidão. Posto isso, acredita-se ser 

necessário e possível evitar atitudes e/ou comportamentos indesejáveis na direção da violação 

da dignidade das PcD, bem como à precarização do processo de inclusão na organização. Assim, 

vislumbra-se a conscientização do bom encontro, do companheirismo entre todas as pessoas 

inseridas na complexidade da diversidade do contexto organizacional. 

 
2.2 E a “tal” inclusão social nas organizações? 

 
No Brasil, a inserção de PcD no mercado de trabalho, decididamente iniciou-se com a conhecida 

Lei de Cotas, a qual tornou-se, potencialmente, um marco na história da vida dessas pessoas, 

como a experiência de trabalho antes e depois da vigência da lei. Segundo o IBGE (2010), há 

cerca de 46 milhões de PcD, e boa parte desse contingente, representa mão de obra ativa. Destes, 

cerca de 9,7 milhões são surdos e o percentual inserido no mercado formal é insignificante, 

apenas 1%. 

 
A inserção do surdo nas organizações não apenas representa um reconhecimento em suprir suas 

necessidades básicas, mas garante direitos determinados legalmente. Ademais, representa, a 

oportunidade de ver sua dignidade promovida, sua autoestima elevada, sua condição física 

respeitada.     Isso consiste num efetivo reconhecimento de sua cidadania, numa tentativa de 

evitar o seu isolamento social, além de todo mal decorrente de tal isolamento. 

 
Apesar da previsão de dispositivos legais e estruturantes, no Brasil, não se percebe, muitas 

vezes, a vivência de uma inclusão transparente e genuína nas organizações.   Isso se dá, 

provavelmente, devido ao fato dos grupos majoritários (ouvintes) preferirem interagir com os 

seus “semelhantes”, evitando o contato com o “diferente”, no caso o surdo, assumindo os 

ouvintes, o papel de opressor da minoria. Hanashiro et al. (2011) afirmam que inclusão não 

significa  a elevação  do  quantitativo  de PcD,  mas  que,  mesmo  sendo  minoria,  sintam-se 

valorizados e pertencentes do contexto organizacional. 

 
Esse afastamento é quase imperceptível, não declarado – sobretudo pelo grupo majoritário, 

todavia presente nas organizações, sugerindo um ambiente hostil no trabalho, no qual 

potencialmente promove-se a discriminação e a segregação de minorias. Essa dicotomia parece 

ser capaz  de  isolar socialmente e  violar a dignidade do  surdo, como  grupo minoritário, 

comprometendo a sua inclusão e retenção no ambiente organizacional (Reis et al., 2017). 

 
Dessa maneira, é perceptível que os surdos não se sentem pertencentes ao ambiente 

organizacional – o que seria fundamental – ao mesmo tempo em que se sentem oprimidos por 

serem minoria, o que enseja o sentimento de uma inclusão marginalizada (Lima, 2012). Para 

Hayes (2002 apud Torres & Perez, 2014, p. 528), “inclusão se refere ao julgamento ou à 

percepção de aceitação das pessoas, sendo o sentimento de ser bem-vindo e valorizado como 

membro daquela organização nos diversos níveis”. Essa valorização e   fazer o outro sentir-se 

parte da organização, é o que Torres e Pérez-Nebra (2014) definem como inclusão. É tratar com 

igualdade. 

 
Nesse contexto, diferença não deveria significar superioridade/inferioridade, mas um diferencial 

de incompletude (falta de ...), posto que todos têm um “falta algo”, seja física, social ou 

intelectualmente. Na acepção de Skliar (2017), incompletude seria uma condição humana e não 

um problema, não devendo ser revestida, portanto, de uma forma negativa. 
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Porém, quando se olha o outro como “incompleto”, corre-se o risco de torná-lo “um quase não- 

ser, um ser que ainda não é, um ser que não poderá nunca ser-em-si-mesmo e por-si-mesmo, 

um sujeito desprovido de si mesmo e despojado da relação com os outros” (Skliar, 2017, p. 28). 

Esse olhar impossibilita uma genuína interação, dificultando a real inclusão. 

 
Ferdman et al. (2009, apud Hanashiro et al., 2011) admitem que a inclusão pode ser vislumbrada 

por ações que permitam às pessoas sentirem-se incluídas:  1. Promoção de um ambiente de 

segurança; 2. Aceitação das diferenças; 3. Gestão de conflitos; 4. Desenvolvimento de 

competências; 5. Oportunidade de falar e ser ouvido; 6. Ampliação de grupos de “minoria”. 

 
Além disso, a inclusão depende, também, do próprio indivíduo, do seu desejo de ser aceito e de 

sua atitude e conduta, facilitando a aceitação de todos (Hanashiro et al., 2011). Todavia, 

reconhece-se que esse indivíduo pode sofrer barreiras por parte do grupo majoritário, o que 

prejudicaria a sua inclusão na organização e que traria reflexos negativos à dignidade na relação, 

assim como um iminente risco de isolamento social do sujeito pertencente ao grupo minoritário. 

 
2.3 Os surdos e a sua dignidade percebida na “inclusão” 

 
Dignidade é um valor inerente ao homem, valor considerado por ser imagem e semelhança de 

Deus (visão judaica/cristã). Na Grécia Antiga, dignidade estava atrelada ao status social, sendo 

atributo da nobreza, excluindo os trabalhadores, escravos, e as PcD. 

 
Aquino assegurava que a dignidade humana era universal, originária de Deus, pertencente ao 

homem por sua racionalidade. Mirandola afirmava que dignidade era valor transformador, com 

autonomia para se recriar (Gallagher et al., 2012; Mirandola, 1989). Em contrapartida, Kant 

conceituou a dignidade como valor que não tem preço e que nada o substitui. Esse atributo 

humano não é quantificável nem pode ser comercializado (Kant, 2007). 

 
Jacobson (2009) classifica dignidade em: Dignidade humana e Dignidade social. A primeira 

trata de valor inegociável e inerente ao homem. A segunda possui duas categorias: a auto 

dignidade e a dignidade na relação. A auto dignidade refere-se a si mesmo; e a dignidade na 

relação trata da interação com o outro e sociedade.   Nesse contexto, surgem os elementos 

promotores/violadores da dignidade - que acolhem ou repulsam o outro, causando o isolamento 

social do surdo. 

 
No contexto organizacional, Margolis (1997) propôs um modelo de dignidade organizacional, 

porém, não previu que o isolamento do indivíduo na relação com a organização persistia. Para 

Teixeira (2008), a dignidade organizacional foi percebida semelhante construção do agir digno 

nas relações, pautado na confiança e reciprocidade e na missão que cada um teria.
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Percebe-se, assim, que dignidade no âmbito organizacional não se restringe à inclusão social 

dos surdos, ou inseri-los no mercado de trabalho. Implica no compromisso do agir digno com 

essas pessoas, tratando-os com equidade, respeitando sua limitação, promovendo sua dignidade 

na interação com todos (Reis et al., 2017). 

 
A comunicação tem sido a limitação de maior amplitude para o surdo na sociedade, pois, o 

requisito maior na interação com os pares é ter uma linguagem comum.  Sabe-se que a língua 

é um atributo do ser humano, e é através dela que se promove a comunicação entre os seres de 

sua espécie (Aristóteles, 1985), e o distingue dos outros animais. 

 
Reis et al. (2017) afirmam que a comunicação se destaca como sentido fundamental de inclusão 

dos surdos, uma vez que a sua ausência torna o ambiente hostil que produz elementos violadores 

da dignidade dos surdos e os expõe ao isolamento por não poderem se comunicar. À vista disso, 

assegura-se que o homem não nasceu para o isolamento social, mas que a sua essência como 

ser humano impõe a busca pela interação e vivência em sociedade. 
 

 
 

3 MÉTODO 
 
Para atender aos objetivos deste estudo, realizou-se pesquisa de natureza qualitativa, que 

pretendeu “representar as opiniões e perspectivas dos participantes, abrangendo as condições 

contextuais em que as pessoas vivem, [...] interagindo, dizendo o que querem, não sendo 

limitadas a responder a um questionário predeterminado” (Yin, 2016, p. 7). 
 

Por se tratar de um tema complexo que mexe com o emocional dos participantes, optou-se pela 

técnica do grupo focal, uma vez que havia “interesse não somente no que as pessoas pensam e 

expressam, mas também em como pensam e por que pensam” (Gatti, 2012, p.9). O referido 

grupo reuniu-se numa das salas de uma instituição religiosa no Recife-PE, a qual tem 

desenvolvido um trabalho com surdos há vários anos. 
 

Obedecendo a critérios previamente definidos, de acordo com os objetivos da investigação, foi 

criado um ambiente favorável à discussão, precedido de um lanche, o que propiciou maior 

liberdade, descontração para os surdos manifestarem seus pontos de vista sobre as próprias 

experiências no ambiente familiar e de trabalho. 
 

Participaram da técnica: um pesquisador-moderador, um pesquisador-observador, dois 

intérpretes de LIBRAS e sete surdos (dois homens e cinco mulheres), todos com experiência 

de trabalho, mas com alguma diversidade: oralizados e não-oralizados, domínio do português 

e não domínio do português, solteiros e casados. Para garantir o anonimato, os participantes 

foram identificados por número (S1 a S7). 
 

A comunidade foi informada com antecedência a respeito da pesquisa a ser realizada e os surdos 

com experiência de trabalho foram convidados a participar. Os que compareceram na data 

marcada estavam cientes e ansiosos para prestar seu depoimento e concordaram em assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 
 

A sessão, com duração de quase 2 horas, foi conduzida por um dos intérpretes, pessoa que 

trabalha com surdos há mais de 25 anos, tem grande habilidade em desenvolver atividades com 

grupos, num clima de confiança, pois é paciente, respeitado e bem aceito por eles. Organizados 

em semicírculos, a sessão foi iniciada com uma pergunta de caráter mais amplo, possibilitando
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a todos um parecer inicial sobre o tema. O roteiro de poucos itens semiestruturados permitiu 

flexibilidade na condução do debate, do qual participaram animadamente, havendo, por vezes, 

“conversas paralelas” em Libras. 
 

As discussões, coordenadas com auxílio dos intérpretes, foram gravadas e depois transcritas. 

Como método de interpretação do material, utilizou-se a análise de conteúdo, seguindo-se as 

etapas definidas por Bardin (2011): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. 
 
 
 

4 INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
A partir das análises dos dados, surgiram três categorias importantes para a identificação do 

sentimento de isolamento social experimentados pelos surdos: 1.família, 2.sociedade, 3.âmbito 

organizacional. 
 

 
 

4.1 Família – é possível sentir-se isolado no ambiente de proteção 
 
O grupo participante da entrevista deixou claro o sentimento de isolamento percebido e sentido 

no meio familiar. A família é o segmento humano que mais simboliza aconchego, segurança e 

proteção. Por certo que a criança até a fase adulta tem na família seu referencial de apoio, de 

sustentação, de suporte emocional. 

 
Diante de alguns relatos, percebeu-se que a história e as experiências dos surdos não mudaram 

com o passar do tempo, desde que eram escondidos e isolados por familiares (Ragazzi, 2010). 

Apesar dos avanços na legislação, tecnologia e educação, os sentimentos e atitudes humanas, 

parecem estagnados no tempo e pouco avançaram. Conforme alguns respondentes: 

 
Eu não me sinto feliz dentro da família [...] existe a dificuldade da comunicação 

(S1). 

 
Minha sogra quer que a gente oralize rápido (S5). 

 
Minha mãe não sabe libras, ela só usa a oralização comigo e a comunicação fica 

precária [...]. A oralização foi imposta (S7). 

 
Observou-se que o entendimento é que a oralização é “melhor” para o surdo, uma vez que 

facilitará seu desenvolvimento em outras áreas da vida, pois ser oralizado é ser quase um 

ouvinte. Assim, passa a ter a pseudo esperança de que, ao falar português, estará integralmente 

incluído na sociedade (Reis et al., 2017; Witkoski, 2011). 

 
Na fala de S7, fica claro que a imposição da oralização, processo doloroso e árduo, pode ser 

indício de que sua forma natural de comunicação, pela língua de sinais, torna-se insignificante 

diante de sua necessidade de interação, amordaçando as mãos, mesmo que psicologicamente. 

Tal atitude oculta elementos de desprezo e desvalorização por sua identidade, violando sua 

dignidade (Reis et al., 2017). 

 
Quanto ao apoio à sua vivência, os respondentes têm as mais variadas experiências. Desde as 

brincadeiras infantis, assistir TV, até idas ao médico, atividades simples e sem grandes embates,
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a não ser por sua dificuldade de comunicação. Alguns deixam claro como é precisar do outro 

para se sentir vivo, visível. 
 

[..] eu precisava compreender (TV) [...] eu dizia:  me explica [...], mas ela (irmã) 

me desprezava. Como pode ter preconceito com alguém da família? (S1) 

 
A família discutindo um assunto e a gente fica de fora. Pergunto: Vocês não lembram 

de mim? Eu sou surda, vocês têm que me respeitar [...]. Comunicação com a família 

é difícil. (S2) 

 
Festas de família, [...] não teria comunicação, eu sentaria e ficaria apenas 

observando [...] parecia que eu estava distante da minha família [...]. Ser solitário 

é muito ruim! (S3) 

 
[...] minha mãe não me ajuda em nada.  A família ajuda? Infelizmente não!   (S7) 

 
O comportamento de familiares é surpreendente quanto à necessidade do parente surdo, ao ponto 

de alguns se perguntarem como isso é possível – o desprezo vir da própria família? Nesse 

contexto é importante enfatizar que o ser humano precisa do outro para sobreviver (Cacioppo 

et al., 2011), precisa conviver, interagir para crescer e ter autonomia, para se sentir vivo. 

 
No ambiente familiar, o isolamento torna-se mais significante e difícil de ser aceito. Talvez por 

este motivo S2 traz à memória de sua família que ela estava presente, que existia e que era 

surda, possivelmente se não fosse surda, não seria necessário chamar a atenção para si. Observa- 

se que sua invisibilidade na família agredia e produzia sentimentos de desprezo, discriminação, 

abandono, pessoa indesejável, tristeza profunda.   Esse comportamento hostil da família 

desenvolve elementos que violam a dignidade dos surdos, levando-os a uma condição de 

isolamento (Reis et. al., 2017). 

 
É perceptível a tristeza dos surdos quando se expuseram a falar de seus familiares. Alguns 

ficaram alterados e perplexos ao perceberem que seu alicerce não era tão seguro e confortável, 

como deveria ser, conduzindo o surdo a um sofrimento absurdo, como afirma S5: “[...] Minha 

família não me chama para nada[...], eles viajam e a gente fica sozinho, e aí me sinto um pouco 

diminuído”. Uma evidente falta de amorosidade, conforme salientado por Skliar (2017). 

 
Esses relatos resgatam do passado toda a trajetória vivenciada pelas PcD.  Compreende-se que 

o surdo continua, para algumas famílias, um estorvo no convívio. Portanto, segregá-lo é 

necessário, mesmo que diante dos olhos.   Apenas o ambiente mudou, não as atitudes, 

confirmadas por S2: “Conversar é importante, e muitas vezes eu ficava isolada, sentada e 

pensando....sofria por dentro”. 

 
O sentimento de isolamento percebido pelos surdos no eixo familiar é agressivo e contundente, 

causando um misto de angústia, tristeza, insegurança e revolta, além da decepção de não se 

sentirem amados. A ausência de amorosidade, nesse contexto, é difícil de aceitar, talvez por esta 

razão S1 suspira: Não é fácil a vida de surdo! Se na família o sentimento de marginalização 

existe, muito provavelmente, esse sentimento será ainda maior no ambiente externo. 

 
4.2 Sociedade – isolamento sem limites 

 
Para alguns entrevistados, sentir-se acolhido na sociedade é utopia, partindo do pressuposto de 

que a sociedade é formada por grupos de pessoas, maioria ouvinte que se comunica em
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português. Decerto que dificilmente os surdos se sentiriam acolhidos, porém seus relatos 

confirmam esse sentimento. Alguns fragmentos trazem à tona suas experiências. 

 
É muito difícil o surdo na sociedade por causa da falta da comunicação. [...] surdo 
não consegue falar (português). (S3). 

 
A sociedade não se interessa pela luta que o surdo enfrenta, por uma lei que se 

impõe, muitas vezes a gente tem que fazer “ela” se valer.   A gente só quer igualdade, 

mostrar que o surdo também pensa, que ele é inteligente, igual a ouvinte (S2). 

 
Na escola, o professor não me explicava claramente. [...] nós precisamos que o 

professor olhe para o surdo. Não era nada fácil para mim português, eu não entendia. 

Faltava interprete (S6). 

 
Os surdos sofrem, sempre estão perdendo na vida, não passam no Enem.     [...] 
português não é tão fácil para nós (S6). 

 
Eu penso: todo ano a gente insiste com o governo coloque intérprete nos hospitais 

[...]. Parece que o governo é muito ruim, despreza a questão do surdo (S1). 

 
Diante dos relatos acima, os surdos ressaltam a necessidade de uma atuação mais eficiente por 

parte da sociedade e do governo. Embora haja esforço dos governantes e políticas públicas 

direcionadas à demanda do surdo, constata-se que, ou não são eficazes ou não são praticadas 

rigorosamente, o que parece ser um discurso a mais, tratando com indiferença seus direitos e 

saqueando sua cidadania (Irigaray, 2016). 

 
Efetivamente, fica claro que a vivência do surdo na sociedade não é tão simples quanto parece, 

por ter uma deficiência invisível e a barreira intangível - a comunicação. Haja vista que uma 

simples consulta ao médico pode causar transtornos imensuráveis, sob a vulnerabilidade de 

possíveis diagnósticos equivocados. 

 
A escola, por sua vez, converte-se em um “campo de batalha” para fins de aprendizagem, por 

consequência da limitação da língua, o que contribui para uma escolarização deficiente. A língua 

é o principal canal de comunicação do ser humano; é por meio dela que há reciprocidade e 

compreensão na interação (Abbagnano, 1998), por isso a reivindicação por escolas bilíngues e 

a presença de intérprete. 

 
Estar sozinho na comunicação dá ao surdo a sensação de sentir-se estrangeiro em seu país 

(Irigaray, 2016; Kelman, 2010) e, por não dominar o português, surge um sentimento de 

impotência e insegurança. De acordo com S6 – “A gente tenta ler (falar), mas é diferente do 

nosso entendimento, os verbos, as conjugações, enfim todas as coisas da língua portuguesa são 

difíceis para nós”. É nítido que S6 se esforça para manter a interação com o ouvinte, e ao tentar 

dominar o português, ele busca uma relação de respeito e cumplicidade entre suas culturas 

(Kelman, 2010), porém, essa busca não deve ser uma via de mão única (Reis et al., 2017). 

 
Para os respondentes, o abandono percebido é reflexo da inexistência de empatia por parte da 

sociedade ouvinte. Uma vez que não há interesse do ouvinte colocar-se no lugar do surdo e 

sentir a dor, o medo, a ansiedade e pavor de viver entre estranhos, nem desejam interagir com 

ele, e ainda menos se identificar com ele, visto que o outro (surdo) é incompleto (surdez), tal é 

o desprezo com o estado do surdo, levando-o à alteridade depreciada (Skliar, 2017). 

 
Nestes termos, parafraseando Skliar (2017), o surdo sofre isolamento social baseado nessa visão 

de alteridade depreciada às vezes chegando até ser considerado desprezível, comparado a
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animais irracionais, desprovido de inteligência, sem domínio de si mesmo, tornando-se um 

incômodo na sociedade.  Esse é o tipo do outro que deve ser excluído, marginalizado e 

descartado do meio social. 

 
Atitudes como essas conduzem ao isolamento do surdo e contribuem para seu adoecimento 

físico e emocional. 

 
Para mim, isolamento é a falta de estar próximo do ouvinte, nos relacionamentos... 
parece um abandono (S5). 

 
Os ouvintes não querem se encontrar com surdo, a gente fica sozinho, desprezam os 

surdos, e a gente volta para casa triste (S1). 

 
A gente precisa ter igualdade entre ouvintes e surdos, é um sonho[...]. A gente luta 

(S2). 

 
Os ouvintes se comunicam entre si e a gente surdo nos sentindo só. Nada de felicidade 

na nossa vida: por causa da comunicação e   da surdez (S2). 

 
Baseado nesses trechos, fica claro a carência que os surdos têm em manter interação com os 

ouvintes, uma vez que, sendo minoria, seu desejo de pertencimento ao grupo majoritário é 

evidenciado. Ao mesmo tempo, demonstram desânimo e decepção em ver que o ouvinte não 

tem o mesmo desejo, o que se torna um empecilho para a interação. Esses elementos de 

discriminação, desinteresse, desamparo (Jacobson, 2009) originados pelos ouvintes, causam 

para o surdo a solidão/o isolamento, mesmo que involuntária, violando sua dignidade (Reis et 

al., 2017). 

 
Nesse contexto, Captianio et al. (2014) afirmam que é fundamental para o indivíduo manter 

relações sociais, ao que Reis et al. (2017) acrescentam relações de boa qualidade, o que significa 

uma forma de preservação de sua sobrevivência e bem-estar, e essa rede de interação aprimorada 

proporciona ao indivíduo, surdo ou ouvinte, o aumento de sua imunidade, redução de morbidade 

e proteção à saúde psíquica (Cacioppo et al., 2011; Cacioppo et al., 2014). 
 

 
 

4.3 Âmbito organizacional – Dignidade na inclusão ou isolado na exclusão 
 
A questão da diversidade no mundo corporativo tem se colocado, por vezes, por imposições 

legais, mas também por uma maior conscientização em alguns segmentos organizacionais e 

sociais. A inserção das PcD no âmbito organizacional provocou, de certa forma, um desconforto 

em garantir o direito de trabalho a essas pessoas, principalmente pelo fato de as organizações 

não estarem preparadas para o acolhimento, por não saberem lidar com o diferente, neste caso, 

os surdos (Irigaray 2016; Reis et al., 2017). Dessa maneira, torna-se mais fácil a rejeição e a 

marginalização desse indivíduo, resultado da ignorância e preconceito da organização e 

contingente (Ragazzi, 2010). 

 
Algumas das falas dos surdos respondentes ressaltam esse preconceito e discriminação em 

relação à sua “inclusão” no mercado de trabalho, nas organizações. 

 
Eu  conseguia  me  comunicar  e  ficava  muito  feliz.  Não  é  fácil,  existe  muito 

preconceito, muito desprezo (S1).
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Os ouvintes em hipótese alguma me ajudam, tentam me explorar porque eu sou 

surda. [...]  quando não há intérprete, sou eu que faço o papel [...] estão aproveitando 

que eu sou oralizada para evitar pagar um intérprete (S7). 

 
Lá tem interação dos surdos com os ouvintes, alguns sabiam libras, [...] eu ensinava 

libras para eles, para que pudessem ter uma inclusão verdadeira (S6). 

 
[...]tinha 11 surdos trabalhando sem comunicação.  Desistiram do trabalho por 

falta de intérprete, eles se sentiam tristes, falta de comunicação [...] nós somos 

solitários, sofremos bullying (S4). 

 
Todos os relatos acima retratam a angústia do que é viver em um ambiente hostil e desprazeroso. 

Apesar de o trabalho ser um condutor da promoção da dignidade do ser humano, no caso dos 

surdos, muitas vezes, torna-se uma violação, não pelo fato do trabalho em si, mas daqueles que 

seriam o alicerce de sua permanência nesse contexto. O desprezo, o desdém e a exploração 

sofridos pelos surdos nas organizações leva-nos a inferir que continuam sendo vítimas de uma 

inclusão marginal (Lima, 2012; Reis et al., 2017). 

 
A maior das queixas que o surdo tem, é a comunicação. Esta impede não só sua interação com 

o outro, mas também seu desenvolvimento dentro da organização.  Por isso, o surdo quase 

sempre é considerado como desprovido de inteligência. Sem uma comunicação fluente, e 

rotulado como limitado, resta ao surdo continuar encarcerado como que entre paredes e teto de 

vidro, sem vislumbrar crescimento na organização. 

 
Pelos relatos, percebe-se o esforço e anseio por interação e permanência no mercado de trabalho, 

ao ponto de o surdo ensinar sua língua para os colegas, no sentimento intrínseco de ser aceito. 

O que confirma o que dizem Hanashiro et al. (2011) quanto a inclusão depender do desejo de 

ser aceito pela maioria, no entanto, há riscos de barreiras serem postas para que essa aceitação 

e inclusão ocorram de fato. 

 
A falta de observância da legislação em prover intérprete para facilitar a comunicação entre 

surdos e ouvintes torna-se uma prática comum no âmbito organizacional. Muitas vezes lançam 

mão de recursos nada convencionais, a exemplo de S7 informar que a empresa a utiliza como 

intérprete, por ser oralizada, para atender às necessidades de outros funcionários surdos. 

 
Esta prática da organização é uma forma de lançar sobre o surdo oralizado a obrigação de ser 

ponte entre ouvintes e surdos, e assim, fazer “uso” indevido da função para qual foi contratada. 

Processo esse que permite a sensação de abuso de poder e autoridade do ‘algoz’/organização 

sobre o indivíduo oprimido, contrariando o que Kant (2007) afirmou sobre tratar a si mesmo e 

ao outro como fim e não como um meio de atingir objetivos. Isso leva a uma objetificação do 

ser humano surdo e violenta a sua dignidade, pois, além de sentir-se explorado, causa-lhe danos 

emocionais por se sentir responsável por sua comunidade ali representada. 

 
Por causa do entrave na comunicação e dos danos produzidos na vida dos surdos inseridos, ou 

seja, angústia, nervosismo, medo de errar, ansiedade e até revolta, sentimentos esses que 

corroboram para o isolamento social e exclusão, embora incluso, violam sua dignidade e os 

colocam em zona de risco (Reis et al., 2017), de tornar a doença emocional crônica, pelo alto 

nível de solidão, com repercussões graves à sua vida (Cacioppo et al., 2015; Captiano et al., 

2011). 

 
A despeito do empenho das organizações em selecionar e reter talentos, é fato que as PcD 

sofrem com discriminação e despreparo de chefe e/ou colegas, e mais, as condições estruturais
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da organização podem provocar a rotatividade dessas pessoas no mercado de trabalho (Torres 

& Perez, 2014), o que se encaixa perfeitamente à situação dos surdos (Reis et. al. 2017). 

 
Os trechos abaixo podem ser representativos por trazerem ao conhecimento a sua resiliência em 

manter-se incluídos, mesmo diante de um contexto desfavorável a eles, por serem minoria. 
 
 

A gente quer ter esse sentimento de reciprocidade, de ter intérprete sempre e não 

só em alguns momentos (S6). 

 
A gente quer ter um sentimento solidário[...]. Infelizmente é muito difícil....(S2). 

 

 
[...] A gente tem que ter muita paciência e lutar demais (S1). 

 
[...] Precisamos de paciência, porque a vida dos surdos é difícil (S3). 

 

Esses trechos deixam claro o nível do esforço que têm os surdos ao enfrentarem os desafios na 

convivência com o seu “diferente” (ouvinte), possivelmente, redobrados comportamentos, tais 

como paciência, perseverança, fortalecer a si mesmo, além da disposição para suportarem o 

estresse provocado na sua interação. Resumidamente, resiliência é o resultado desse conjunto. 

No entanto, o nível de resiliência pode ser alterado ao logo do tempo, e isso está condicionado 

ao grau da interação social (Devine et al., 2015). 

 
O fato é que a interação social tem seus custos, o que pode significar vantagens ou desvantagens. 

O primeiro pode representar proteção, cuidado com o outro, assistência mútua, 

companheirismo, amizade. O segundo seria concorrência por amigos, exploração, ameaças 

sociais (Cacioppo et al., 2014), no entanto, o desejo de interagir é maior que o medo de enfrentar 

riscos, pois o homem não nasceu para viver o isolamento social (Reis et al., 2017). 

 
Posto isso, alguns dos respondentes deixaram registros do que sentiram ao passar pela 

experiência de expor seus sentimentos e opinião, como segue: 

 
Desejo que a sociedade possa ter compreensão do nosso isolamento, o que não é 

fácil! (S1). 
 

Que as pessoas se coloquem em nosso lugar.  Que sejam impactadas sobre a nossa 

situação e percebam o surdo, assim termos autoestima elevada, e o surdo se sinta 

pessoa (S6). 

 
Isso me traz felicidade, quando tem alguém interessado em nós. [...]as pessoas 

fazem nos sentirmos isolados! [...]   queremos lutar, queremos que outros surdos 

também tenham a mesma oportunidade (S3). 

 
Nós estamos lutando para sermos iguais, não como concorrentes, mas como unidade 

(S2). 
 

 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Historicamente, no Brasil, a vivência das PcD, em geral, e dos surdos, em particular, tem sido 

cercada de experiências difíceis, especialmente durante sua interação com o outro. Apesar das 

políticas públicas direcionadas a essas pessoas, garantindo-lhes direitos, antes negados, apesar 

de  alguns  segmentos  da  sociedade  vislumbrarem  e  apoiarem  a  busca  por  igualdade  de
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tratamento, tanto mais se percebe que algo continua da mesma forma que décadas ou séculos 

atrás – o outro! 

 
A proposta deste trabalho foi escutar a voz dos surdos e compreender, por meio de suas 

experiências de vida, seja em família, na sociedade ou nas organizações, o seu sentimento de 

inclusão, tendo por base sentir-se acolhido dignamente ou isolado socialmente. 

 
Verificou-se que as primeiras experiências de isolamento social foram experimentadas na 

família.  Estranho foi constatar que o comportamento da parentela seria semelhante ao que 

tinham em relação aos surdos na Antiguidade. Assim, os elementos violadores da dignidade 

foram constituídos pelos sentimentos de abandono, desprezo, invisibilidade, indiferença, 

negatividade de parentesco, desamparo e negligência. O que se percebeu é que os surdos não 

são mais escondidos em quartos ou nos fundos das casas, nem levados a asilos, mas são 

segregados por sua invisibilidade, mesmo diante dos olhos de todos à luz do dia. 

 
Constatou-se que a sociedade tem contribuído para a violação da dignidade dessas pessoas, por 

meio de políticas públicas não executadas plenamente, direitos não respeitados, emudecendo a 

sua voz e roubando sua cidadania, o que resulta em continuar olhando para o surdo como “peso 

morto”, indivíduo sem  valor, logo, sua inclusão social é utópica.  O isolamento social é 

inevitável dentro de uma sociedade que tem esse olhar. 

 
No âmbito das organizações, ratifica-se que elementos que violam a dignidade dos surdos estão 

presentes no formato da desigualdade, tendo como principal vetor a comunicação, ou melhor, 

a falta dela. 

 
Acredita-se que, o que seria uma inferência, passou a ser uma proposição, ou seja, quanto maior 

a intensidade da experiência dos surdos na presença de elementos violadores da sua dignidade, 

de fato, menor a inclusão, transformando-a numa inclusão marginal, o que resulta no isolamento 

social dos surdos. 
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