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Resumo 
O presente artigo aborda a qualidade de vida na velhice da pessoa surda no estado do Tocantins. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa de campo com entrevista nos períodos de Maio a Junho de 2019, na cidade de Palmas-

TO.  Tendo como objetivos conhecer situações vivenciadas pela comunidade surda na velhice e Discutir a 

qualidade de vida na velhice da pessoa que nasceu surda. Além disso, se fez necessário aprofundamento 

bibliográfico que tratam sobre a temática. A metodologia desenvolvida foi com realizações de estudos 

bibliográficos, com autores relacionados. A Entrevista foi realizada com 3 pessoas Adultas, residentes na cidade 

de Palmas.  Os dados coletados foram tabulados e analisados a partir da abordagem qualitativa descrevendo e 

discutindo sobre o velho e acessibilidades na sociedade: A qualidade de vida na velhice da pessoa surda no 

contexto social como parte integrante no que concerne ao seu desenvolvimento social da atual sociedade. 

Conclui – se que são muitos os desafios para a garantia da pessoa surda ao acesso ao meio social do qual esta 

inserida e a permanência na mesma, principalmente no que se refere à inclusão no contexto social. 
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Introdução 

Observa-se que diante das mudanças ocorridas no contexto da diversidade e no cenário 

educacional, vem se discutido uma questão importante sobre a inclusão das pessoas com deficiência 

auditiva enquanto participante ativo no meio do qual estejam inseridos seja ele criança, adolescente, 

adulto ou na velhice.  

A participação e integração da pessoa surda na sociedade vêm a cada dia garantindo-lhe os 

benefícios para que a pessoa possa participar em todo o contexto da sociedade, seja individual ou em 

grupo, social ou profissional, onde os direitos são para todos independente de cor raça, etnia, religioso 
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ou cultural. Neste sentido, o Brasil através de suas políticas educacionais amplia o acesso a todas as 

pessoas que tem deficiência nos níveis e modalidade de ensino, onde seu acesso ainda é precário, 

como é o caso das pessoas surdas.  

Segundo a legislação Brasileira vigente pontuada no decreto 5.626/2005, no artigo 2º   

considera uma 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.  Onde em seu 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 inclusão no contexto educacional e social deve acontecer desde a educação infantil até a 

educação superior, garantindo-lhe, desde cedo, utilizar os recursos de que necessita para superar as 

barreiras no processo educacional e usufruir seus direitos escolares, exercendo sua cidadania, de 

acordo com os princípios constitucionais do nosso país. 

Diante do exposto, a presente pesquisa visa compreender qual a qualidade de vida da pessoa 

um problema observado no contexto social, tendo como questões relevantes e norteadoras: Como vive 

hoje a pessoa que chegou à velhice sendo surdo de nascença ou adquirido?  Quais as dificuldades e 

preconceitos encontrados pelo surdo no meio do qual esta inserido? Nesta pesquisa será observada a 

pessoa surda congênita ou adquirida, que nasceu surdo ou perdeu audição na infância e utiliza a 

Língua Brasileira de Sinais – Libras como meio de comunicação. Pesquisando como ele vive e como 

se integra no meio social, se possuem um grupo de socialização como a Universidade da Maturidade 

(UMA) na velhice e se esse grupo lhe oportuniza a comunicação com fluência em Libras.   

Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica, documental e de campo, como forma de 

conhecer melhor o objeto em estudo. A pesquisa de natureza descritiva procurou mostrar como as 

pessoas surdas vivem hoje, qual a sua qualidade de vida no contexto social, deste modo, usou-se para a 

coleta de dados entrevista semiestruturada aplicada a pessoas surdas.  

Conclui-se que a pesquisa se tornou relevante por trazer a discussão sobre a qualidade de 

vida da pessoa surda na velhice e sua inclusão, segundo a legislação e documentos orientadores que 

norteiam e garante essa inclusão, visto que ela se destina principalmente a vida da pessoa surda com as 

famílias, sociedade, comunidade, trabalho, educação e em demais locais, necessário a sua vida diária 

como cidadão ativo e participativo.  

Destacando que tal reconhecimento de igualdade entre surdo e ouvinte não é evidenciado nas 

pesquisas e na sociedade. Motivo desta pesquisa, por observar que existem surdos, hoje no século XXI 

que trabalha sem registros na carteira. Os mesmos quando são efetivados exercem os trabalhos na área 

de estoque para empacotador ou atividades de exercícios repetitivos como carimbar documentos, isso 

ocorre por que para muitos os surdos não tem competências para desenvolverem trabalhos intelectuais. 

Ao buscar a História de vida e da comunicação das pessoas Surdas, Gesser (2012) esclarece 

que pouco se pesquisou nessa área permanecendo sem informações ou conhecimentos na obscuridade 

durante muito tempo. Afirma ainda que estudos científicos com datas mais recente foi localizado 

alguns tipos de evidências quanto a possível existência de língua de sinais. 

Assim a pesquisa trata sobre os direitos a qualidade de vida das pessoas surda na velhice 

como, autonomia, liberdade, Acesso aos meios de comunicação, direito a 1ª língua Libras e a 2ª 

portuguesa, a Saúde, ao lazer, compra e venda de mercadorias, administração de seus bens matérias e 

salário entre outras que se caracteriza como qualidade de vida. Pontua se também que são poucas às 

pessoas velhas que usam libras para se comunicar no contexto familiar, social, envolvido na 

sociedade, o que se observa é que muitos ainda estão sobre a tutela da família vivendo em um 

isolamento domiciliar.  

A pesquisa foi realizada com pessoas surdas moradoras da cidade de Palmas - TO, sendo 

uma cidade que tem mais de 217.000 habitantes, tendo como objetivo conhecer situações vivenciadas 

pela comunidade surda na velhice e Discutir a qualidade de vida na velhice da pessoa que nasceu 

surda. Para tanto, a pesquisa é de cunho descritivo que tem por finalidade de demonstrar através dos 

dados coletados e interpretados o resultado do estudo realizado no período de Maio a junho de 2019.  
Para analise das informações e obtenção de resultados sobre como vive as pessoas surdas que estão na 

idade da velhice hoje no meio social.  

 



 

 

Metodologia  

O procedimento metodológico da pesquisa será de cunho qualitativo, consistindo da revisão 

bibliográfica. Objetivando realizar observações e fazer uma analise entre as informações obtidas 

através da pesquisa bibliográfica e as informações obtidas com as pessoas entrevistadas, entrevista 

semiestruturas com questões descritivas que foram respondidas por pessoas na idade adulta com 

surdos congênitos ou adquiridas na infância na cidade de Palmas-TO.  

Assim à metodologia desenvolvida foram baseadas em estudo da Legislação, autores 

relacionados. Realização de visitas nas residências das pessoas que sejam velhas e surdas, para 

adquirir informações sobre sua qualidade de vida atualmente e coletas de dados para que os objetivos 

propostos sejam alcançados.  

Para realização da presente pesquisa os entrevistados foram esclarecidos do objetivo deste, 

além de serem informados de que o estudo faz parte de um projeto de pesquisa guarda-chuva 

submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal Tocantins, sob nº16/2014. Os mesmos  

assinaram o Termo de Consentimento Livre. 

 

 

Resultados e Discussão 

As pessoas surdas são excluídas das atividades diárias, por não entenderem a linguagem das 

pessoas ouvintes o que é visível à desigualdade social, segundo as informações obtidas através das 

entrevistas mostra que muitas estão matriculadas nas escolas mais enfrentam dificuldade como 

também no trabalho, família, pois tem dificuldade de se comunicar. Nas escolas são excluídos. 

Quando conseguem emprego, são trabalhos braçais.  No contexto da velhice observa - se que os 

entrevistados não têm um pensamento formado sobre essa fase. Na maioria do tempo fica com a 

família, que assume um papel de superproteção, pois os surdos possuem déficit de audição, e não 

acredita na sua independência necessitando de pessoas que cuidem da alimentação, higiene, atenção, 

proteção necessária para sua vida cotidiana.  As famílias, por não acreditarem que o surdo pode 

trabalhar, acabam solicitando do Governo Federal o BPC, benefício para pessoas que não podem 

desenvolver atividades no mercado de trabalho. As ofertadas de trabalhos são braçais, como 

estoquista, empacotador ou em trabalhos repetitivos. Alguns surdos desistem de aprender no contexto 

escolar, os jovens e os adultos que se encontram neste cenário, qual a qualidade de vida dos velhos 

surdos, como será seu envelhecimento quanto a sua vida social. 

 

 

Conclusão 

A pesquisa foi satisfatória pelo aprendizado, pela participação de todos, pelo retorno dado 

em todas as informações observadas e analisado durante a pesquisa sobre a qualidade de vida da 

pessoa velha e surda. Esta pesquisa foi motivada pela Disciplina Tópicos Intergeracionais que foi 

realizada como alunas especiais na Universidade Federal do Tocantins- UFT pelas observações e 

questionamentos surgidos no período das aulas.  

Com informação sobre as pessoas surdas e como elas vivem como cidadão participativo no 

meio social, sabendo de seus direitos perante as leis e aprendendo sobre as condições de uma 

qualidade de vida. Os objetivos propostos foram alcançados e o público alvo as pessoas entrevistadas 

participaram ativamente. Visto que os adultos de Palmas entrevistados surdos que utiliza libras para se 

comunicar ainda encontramos pessoas não alfabetizados em Português pouco conhecidos e  

valorizados pela sociedade.  

Percebe se que as pessoas surdas se sentem excluídas e discriminadas na sociedade e na 

comunidade que participam, muitas vezes entre seus familiares, pois muito não tem o conhecimento de 

Libras e na maioria não deixa o surdo aprender.  A identificação desses fatores contribui para a 

inclusão das pessoas surdas no meio social e que tenha uma vida ativa como qualidade de vida 
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