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RESUMO 
 
 

Esta dissertação insere-se no campo dos estudos da Análise do Discurso de 
orientação francesa, especialmente nas contribuições de Michel Foucault para o 
estudo do discurso e da produção social da subjetividade, dentre outros autores que 
tratam da questão do surdo, como Barros, Lopes, Lulkin. O objetivo central deste 
trabalho é analisar as relações de saber-poder e os modos de resistência na produção 
ética de sujeitos surdos na contemporaneidade. Foram traçados como objetivos 
específicos: descrever o papel das resistências de sujeitos surdos nas redes sociais; 
interpretar as técnicas de superação como técnicas de si; analisar os efeitos de 
memória em enunciados sobre superação. Para o desenvolvimento desta pesquisa, 
foi definido como corpus enunciados postados por sujeitos surdos nas mídias digitais, 
entre as quais estão o facebook, youtube e websites, com destaque para as páginas 
Visurdo, Isflocos e Diário de Fiorella. O foco da análise se dá em torno da produção 
da subjetividade dos surdos e seus mecanismos de resistência frente às políticas de 
inclusão neoliberais, bem como, a relação com a comunidade ouvinte, as lutas pelo 
reconhecimento da língua de sinais e por uma nova configuração do ser surdo. A 
análise evidencia que os surdos lutam cotidianamente pela produção de sua 
subjetividade, especialmente, afastando-se das políticas que os classificam como 
anormais, reivindicando o reconhecimento político e social de sua diferença. 

 
Palavras-Chave: Discurso. Saber-poder. Resistência. Sujeitos Surdos. Ética.  

 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation is part of the field of French-oriented Discourse Analysis studies, 
especially in Michel Foucault's contributions to the study of discourse and the social 
production of subjectivity, among other authors dealing with the issue of the deaf, such 
as Barros, Lopes, Lulkin. The central objective of this work is to analyze the relations 
of knowledge-power and the modes of resistance in the ethical production of deaf 
subjects in contemporary times. Specific objectives were outlined: to describe the role 
of deaf subjects' resistance in social networks; to interpret the overcoming techniques 
as techniques of self; to analyze the effects of memory in statements about 
overcoming. For the development of this research, it was defined as corpus statements 
posted by deaf individuals on digital media, among which are facebook, youtube and 
websites, with emphasis on the pages Visurdo, Isflocos and Diário de Fiorella. The 
focus of the analysis is on the production of subjectivity for the deaf and their resistance 
mechanisms in the face of neoliberal inclusion policies, as well as the relationship with 
the listening community, the struggles for the recognition of sign language and for a 
new configuration of the language. be deaf. The analysis shows that the deaf struggle 
daily for the production of their subjectivity, especially, moving away from the policies 
that classify them as abnormal, claiming the political and social recognition of their 
difference. 
 
Keywords: Discourse. Know-power. Resistance. Deaf Subjects. Ethic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os surdos ocupam hoje um lugar de empoderamento e resistência frente às 

políticas que marcaram historicamente a produção de sua invisibilidade social e 

contribuíram com as restrições de seus direitos. Ao longo do tempo, os sujeitos surdos 

receberam um tratamento marginal, uma vez que não havia políticas públicas que 

garantissem sua inserção no corpo social, sendo tratados como indivíduos anormais 

e, por isso, alijados dos processos de socialização, cabendo a estes sujeitos apenas 

a margem de uma sociedade com políticas voltadas para pessoas consideradas 

normais.  

Na década de 1980 os surdos foram inseridos em um sistema educacional 

falho, em que a obrigatoriedade da língua falada impossibilitava que as escolas 

pudessem tratar a diferença, respeitando a língua materna do surdo e revendo 

práticas pedagógicas como ferramenta de aprendizagem para sua segunda língua, o 

português escrito. Somente com o reconhecimento da Língua de Sinais em 2002 e, 

sua inserção no sistema de educação de surdos, foi que se inscreveu um cenário de 

mudanças no sistema de ensino-aprendizagem, o que contribuiu para a valorização 

social desses sujeitos e para redefinições do seu lugar social. 

Nesse entorno, os surdos conquistaram ainda mais o seu direito à “voz” na 

sociedade através da oficialização da Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS em 2002, 

pela Lei 10.436, sendo reconhecida como segunda língua do Brasil, lecionada aos 

nativos ouvintes e como primeira língua aos nativos surdos. O seu uso, conforme o 

documento, exige acessibilidade na comunicação nos espaços públicos e/ou privados. 

Desse modo, os sujeitos se põem a realizar vários movimentos políticos em prol do 

reavivamento da comunidade surda, como representação social de resistência a todas 

as barreiras inferidas na construção desses sujeitos no meio social. 

Esta pesquisa toma o processo de produção de políticas afirmativas voltadas à 

inserção social dos surdos como efeito da resistência desses sujeitos no contexto de 

governamentalidade neoliberal, de modo a traçar mecanismos de resistências e 

modos de produção de uma história de vida demarcada pela superação. Assim, as 

questões que seguem são norteadoras para a descrição e interpretação de discursos 

e práticas que inscrevem os surdos como efeito de resistência na contemporaneidade. 

Nesse sentido, interessa neste trabalho de dissertação responder as seguintes 
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questões: a) Como os sujeitos surdos demarcam sua resistência na 

contemporaneidade? b) Que técnicas de si desenvolvem frente às relações de poder; 

e c) Como essas técnicas os constituem no exercício de superação e resistência? 

O interesse em investigar sobre os modos de resistência dos sujeitos surdos, 

ou, modos de vida surda, está ligado à nossa vivência/convivência particular com a 

comunidade surda enquanto professora/intérprete de Libras e, como cidadã, o que 

nos fornece subsídios para refletirmos sobre a historicidade de suas lutas e conquistas 

na sociedade contemporânea, processo socialmente tomado como superação. 

Neste trabalho de investigação, consideramos a superação como efeito de 

processos de resistência que se voltam primeiramente para a constituição de si e não 

para a adaptação às políticas neoliberais de inclusão. A superação aqui investigada 

não é aquela ancorada no assistencialismo e/ou protecionismo, o qual se prega no 

advento de políticas inclusivas voltadas aos sujeitos com deficiência. Percebemos a 

superação não como efeito de uma identidade imposta pelos mecanismos de saber-

poder, mas, como efeito de técnicas de si, por meio das quais os sujeitos tornam-se 

sujeitos de suas próprias vidas. 

No fulcro das análises discursivas sobre a superação que aqui serão travadas, 

consideramos que este enquadramento do sujeito é produto de um discurso de 

memória e se relaciona com os processos de normalização do indivíduo que se dão 

por meio de relações de saber-poder, as quais instituem os sentidos e produzem 

subjetividades. Interessa descrever os processos que se dão nas relações de poder 

instituídas pela governamentalidade neoliberal e, realçada pelo governo de si em 

relação a tais políticas. Com esse foco, partimos da descrição de experiências de 

surdos na sociedade atual, para descrever/interpretar a superação como efeito de 

resistências, o que se opera com os deslocamentos da memória em relação às 

práticas normalizadoras do sujeito surdo.   

Ainda como inquietação pessoal e com base na experiência docente 

ativamente na área do ensino da Língua Brasileira de Sinais, doravante Libras, a 

resistência dos sujeitos surdos atraiu nosso olhar enquanto pesquisadora, quando 

percebemos que falar de superação não é somente falar de um passado de 

dificuldades, mas pensar como os sujeitos surdos se constituem enquanto sujeitos 

ético-políticos.  

Observamos que os discursos sobre a história dos surdos na educação, 

formação social e laço familiar, estão germinando nas mídias digitais, com destaque 
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para o facebook1, youtube2, blogs3, além de sites oficiais que discutem sobre 

educação e cultura surda. Com efeito, o campo midiático favoreceu o crescimento de 

espaços que apresentam histórias de vida surda, criação de canais interativos com 

abordagem em diversas temáticas, principalmente em educação e socialização. 

As mídias digitais de onde selecionamos as narrativas surdas que compõe o 

corpus deste trabalho, constituem-se enquanto espaços discursivos em que as 

postagens versam sobre experiências de vida de surdos, seja na relação com outro 

surdo ou não surdo, seja nas suas batalhas para inscrever sua posição na luta por 

direitos e dignidade humana. Também tratam sobre as experiências linguísticas 

desses sujeitos que convivem numa sociedade bilíngue. O corpus contempla o 

facebook, youtube e sites que são gerenciados por membros surdos e/ou usuários da 

língua de sinais. Em uma das fontes pesquisadas, uma página chama a atenção por 

permitir o acesso de ouvintes mediante breve justificativa quanto ao interesse pelo 

acesso a postagens públicas, fato este que colaborou para escolhê-la como parte do 

corpus de nosso trabalho para que pudéssemos compreender melhor o fio condutor 

dessa resistência surda em relação à comunidade ouvinte. As páginas online criadas 

pelos surdos dão maior visibilidade para a identidade surda e oportunizam que outros 

surdos possam também, a sua maneira, compartilhar postagens sobre seus 

conhecimentos e vivências, o que se dá como ressignificação de suas subjetividades. 

Nos ativemos em páginas que produziam discursos que se centravam no seguinte 

trajeto temático4: técnicas de si-resistência-superação. 

A relevância dessa escolha pode ser justificada pelo fato de que as 

experiências dos sujeitos surdos podem ser tomadas como modos de construção de 

si que marcam suas resistências frente às estratégias de poder. Consideramos que 

um diagnóstico dessa resistência nos leva a compreender como os surdos se 

relacionam com os discursos que circulam socialmente e como demarcam sua vida 

para se constituírem como efeitos de resistência. As questões apresentadas poderão 

 
1 Rede social de relacionamento online. Ver: www.facebook.com.   
2 Site de compartilhamento de vídeos. Ver em: www.youtube.com.  
3 Sites de compartilhamento de informações. O termo original pode ser traduzido como diário de bordo 
online. Ver mais em Schittine (2004).  
4 Entende-se por Trajeto Temático “o conjunto de possibilidades atestadas em uma situação histórica 
dada – e o acontecimento discursivo que realiza uma dessas possibilidades, inscrito o tema em posição 
referencial (GUILHAUMOU; MALDEDIER, 1997, p. 165). Dessa forma, a análise do trajeto temático 
nos possibilita ir além da escrita, reconstruindo os caminhos que constroem o acontecimento na 
história. 
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ainda fornecer elementos para uma reflexão em torno da ressignificação da surdez na 

história do presente. 

O apanhado inicial das páginas Isflocos, Visurdo e Diário de Fiorella que serão 

melhor detalhado na descrição metodológica, chama-nos a atenção pela diversidade 

de discursos que compõem o acervo de publicações. Estes discursos é que serão o 

destaque da coleta de dados para o estudo arqueogenealógico desenvolvido, tendo 

como base de análise as práticas discursivas desses sujeitos surdos.  

Do ponto de vista de sua filiação teórica, o trabalho se fundamenta na Análise 

do Discurso de orientação francesa, especialmente nas contribuições de Michel 

Foucault para a descrição/interpretação dos discursos e a produção de subjetividades. 

Na consideração de que os modos de vida surda se dão em um discurso histórico de 

conquistas e desafios, a seguinte questão se associa e amplia a possibilidade de 

análise de nosso objeto: Como as lutas de resistências de sujeitos surdos frente às 

relações de saber-poder constituem-se em técnicas de superação e de constituição 

ética desses sujeitos? 

Para tentar responder a questão desta investigação, traçamos como objetivo 

geral analisar as relações saber-poder e de resistências na produção ética de sujeitos 

surdos na contemporaneidade. No processo de investigação, buscamos alcançar os 

seguintes objetivos específicos: a) descrever o papel das resistências de sujeitos 

surdos nas redes sociais; b) interpretar as técnicas de superação como técnicas de si; 

c) analisar os efeitos de memória em enunciados sobre a superação. 

Tratamos ainda de analisar os discursos dos próprios sujeitos, objeto de 

pesquisa, bem como as relações de saber/poder e os efeitos de memórias discursivas 

em seus modos de subjetivação. Reiteramos que a motivação pelo tema da pesquisa 

é dada pela aproximação com os sujeitos surdos desde a infância aos dias atuais, no 

que concerne a nossa atuação profissional voltada para a educação desses sujeitos. 

Apresentamos como hipótese a questão de que os sujeitos surdos, a partir de 

suas memórias, constroem discursos que reproduzem as inquietações e verdades 

acerca de suas identidades. Por décadas e até os dias atuais, essas memórias foram 

aumentando o acervo bibliográfico de pesquisas na área da linguística, psicologia e 

educação.  

O trabalho segue a orientação de análise do enunciado proposta por Michel 

Foucault e, assim, assume a perspectiva dos estudos discursivos foucaultianos, que 
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conjuga a análise de discursos na trama de sua relação com o saber, o poder e a 

produção de verdades e subjetividades.  

Em sua fase arqueológica, na qual a ênfase se dá na produção dos discursos 

como efeitos do exercício dos saberes, Foucault (2016, p. 169) referindo-se à 

arqueologia afirma que “a arqueologia busca definir não os pensamentos, as 

representações, as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se 

manifestam nos discursos, mas os próprios discursos, enquanto práticas que 

obedecem a regras”. Já em sua fase genealógica, a análise considera o exercício do 

poder na produção e circulação de discursos que constituem verdades. Assim, 

considerando o caráter interdisciplinar do objeto discurso e do objeto de investigação 

deste trabalho, é importante que realizemos diálogos com outros campos do saber 

tais como a educação, especialmente o emblema histórico de vida surda que é o 

reconhecimento de sua língua materna, a Língua de Sinais.  

Utilizamos as obras de Foucault (1993, 2001, 2004, 2008a, 2008b, 2010, 2014, 

2016); Lopes (2011, 2017); Skliar (1999, 2016); Lunardi (2005, 2016), dentre outras 

referências para ajudar a compreender nossas inquietações e questionamentos 

acerca da temática pesquisada. Destacamos as obras de Foucault, considerando que 

os capítulos seguintes dialogam com a teoria Foucaultiana em consonância com o 

propósito nosso de estabelecer, isto é, esclarecer a genealogia dos discursos de 

resistência como produção ética de si para os sujeitos surdos. Assim, construímos 

nosso trabalho trazendo os conceitos de discurso em Foucault e suas relações com 

outros autores que pesquisaram/pesquisam sobre o discurso, o sujeito, a memória e 

a produção de verdades. Com isso, achamos que o leitor deste trabalho poderá 

compreender como o sujeito é produzido na trama dos discursos. No caso do sujeito 

de nossa pesquisa, conhecer um pouco mais da identidade surda e a produção da 

superação como efeito de resistência. 

As pessoas com deficiência conquistaram seus espaços na mídia após muitos 

anos de segregação e de lutas pelo reconhecimento de suas identidades como 

sujeitos “normais”, que apenas não são aceitos pela sociedade. Instigados pelo 

avanço das conquistas e desafios enfrentados, tal marginalidade dos surdos, inspirou 

esses sujeitos a externarem seus valores culturais, através dos seus costumes, 

crenças e modos de vida próprios. Para entendermos essa questão, Hall (2006) 

explica que, a cultura que temos determina uma forma de ver, de interpelar, de ser, 

de explicar e de compreender o mundo.  
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Com um olhar de pesquisadora/educadora e também como membro voluntário 

da comunidade surda, consideramos salutar analisar os discursos de surdos a partir 

da historicidade de sua cultura e resistência nos movimentos políticos que 

desencadearam novas políticas destinadas à inclusão social dos surdos, tais como, 

aquelas voltadas à saúde, direito e serviço social, além de políticas linguísticas no 

campo do ensino-aprendizagem de Libras, bem como, a relação entre surdos e a 

comunidade ouvinte.  

Ainda como motivação para empreender esta pesquisa, destacamos o fato de 

que estudar sobre deficiência exige que possamos compreender também os 

processos históricos de sua produção social. A observação de Skliar (1999), torna-se 

fundamental para um estudo do discurso e tratamento epistemológico da deficiência, 

chamando-nos a atenção para o que deve ser considerado:  

 

Compreender o discurso da deficiência, para logo revelar que o objeto 
desse discurso não é a pessoa que está em uma cadeira de rodas ou 
que usa um aparelho auditivo ou o que não aprende segundo o ritmo 
e a forma como a norma espera, senão os processos sociais, 
históricos, econômicos e culturais que regulam e controlam a forma 
acerca de como são pensados e inventados os corpos e as mentes 
dos outros (SKLIAR, 1999, p.18).  

 

Considerando o que se diz socialmente sobre os surdos, um trabalho sobre os 

modos de vida surda pode fornecer elementos importantes para explicar a produção 

social de sentidos sobre esses sujeitos no âmago das relações de saber-poder que 

fabricam verdades sobre os mesmos, mas também, como tais sujeitos constroem a 

história de sua subjetividade.  

A dissertação se organiza da seguinte forma: o primeiro capítulo constitui a 

introdução e apresenta o objeto de estudo, as questões de pesquisa e os objetivos do 

trabalho. O segundo capítulo discorre sobre o campo teórico metodológico da 

pesquisa, isto é, inicia com os conceitos de Análise do Discurso, doravante – AD, e as 

contribuições de Michel Foucault para este campo de estudo, com foco especial para 

as relações entre discurso, poder e subjetivação como efeitos das relações saber-

poder. Já o terceiro capítulo centra-se na análise dos modos de vida surda e 

processos de resistências na produção dos modos de ser surdo na 

contemporaneidade, considerando a superação como efeito de resistências do sujeito 

surdo. Por último, as considerações finais retomam a análise para sistematizar os 



16 
 

processos que produzem a superação e como nela se mobiliza uma memória do ser 

surdo. 

Por fim, espera-se que os resultados advindos deste trabalho sejam ponte para 

novas pesquisas na área da linguística, especificamente para a análise do discurso. 

Compreendemos que as contribuições teóricas e metodológicas contidas aqui 

auxiliarão outras pesquisas sobre os estudos em surdez e subjetividade.    
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2 CAMPO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos de forma panorâmica o contexto epistemológico 

de surgimento da Análise do Discurso, seus fundadores e principais conceitos, 

ressaltando aqueles que nos ajudarão na análise de nosso objeto de pesquisa. 

Entender as contribuições da AD no campo da linguagem nos ajudará a encontrar as 

possíveis respostas que dão o alcance aos objetivos de nossa proposta de trabalho. 

 

2.1 Análise do Discurso: contexto de fundação e contribuições de Pêcheux e 
Foucault 
 

A Análise do Discurso (AD) teve seu início no final da década de 1960, na 

França. Figuras como Jean Dubois e Michel Pêcheux são responsáveis pelos 

primeiros trabalhos neste campo: Lexicologia e Análise de enunciado, de Dubois e 

Análise Automática do Discurso, de Michel Pêcheux. Segundo Gregolin (2001), a 

trajetória desses pesquisadores e a natureza de suas preocupações seguem 

caminhos diferentes, o que leva Dubois a pensar a AD como uma continuação natural 

da Linguística que articularia um modelo sociológico para alcançar à enunciação, 

enquanto em Pêcheux a preocupação é epistemológica, como o corte saussureano, 

a reformulação da parole e a interrogação sobre o dispositivo teórico para análise das 

condições de possibilidades dos discursos, dos processos discursivos.  

De acordo com Gregolin (2001), a Análise do Discurso traçada por Pêcheux, a 

que mais se difundiu na França, insere a exterioridade como elemento constitutivo dos 

sentidos e exige um deslocamento teórico de caráter conflituoso, ao recorrer a 

conceitos exteriores ao domínio de uma Linguística imanente, para dar conta da 

análise de unidades mais complexas da linguagem. Observa-se no gesto de Pêcheux 

que a explicação do funcionamento do discurso deve ser pensada na consideração 

da relação língua e História. Nessa empreitada, segundo a autora, Pêcheux propõe, 

uma teoria não subjetiva, com base nas propostas de Althusser sobre o 

assujeitamento ideológico e de Foucault com a noção de Formação Discursiva. 

Correlacionando os enunciados à sua situação de enunciação, essa teoria 

procura explicar como se relacionam os elementos intradiscursivos (da ordem da 

língua) com os elementos interdiscursivos (concebendo o exterior como constitutivo 
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dos sentidos). Vejamos as consequências de se pensar essa relação na constituição 

desse campo teórico. 

 

Esse questionamento fundamental sobre a relação entre o 
intradiscurso e o interdiscurso – que prevê o encontro entre uma teoria 
linguística (Saussure), uma teoria do sujeito (Freud) e uma teoria da 
História (Marx) vai ser operado por meio da noção de formação 
discursiva, emprestada de Foucault e reinterpretada por Pêcheux. 
Esse empréstimo reorganiza a teoria pêcheuxtiana, inaugurando o que 
Pêcheux chama de uma “segunda época da AD”, na qual a 
investigação volta-se para análise das relações paradoxais que se 
estabelecem entre os processos discursivos e o “exterior”, 
desenvolvendo a noção de interdiscurso como irrupção de um além 
exterior e anterior a uma formação discursiva, que irrompe nela para 
constituí-la (GREGOLIN, 2001, p. 13).  

 

A adoção do conceito de Formação Discursiva, mesmo que esse tenha se dado 

numa interpretação muito particular de Pêcheux, abriu espaço para a presença das 

contribuições de Foucault ao estudo do discurso, incorporando suas reflexões sobre 

a relação saber-poder e discurso e a produção de subjetividades, presença que se 

torna mais visível a partir do final da década de 1980, especialmente na obra de 

Pêcheux, “Discurso: estrutura ou acontecimento?”, e nos trabalhos que se 

desenvolvem a partir dos estudos de Courtine (2006; 2009) como aparece em 

Metamorfose do discurso político: as derivas da fala pública e em Análise do Discurso 

Político: o discurso comunista endereçado aos cristãos. Neste último, Courtine 

apresenta uma espécie de roteiro para as aplicações dos resultados de pesquisa que 

envolvem a AD e discute a questão do corpus procedendo a um deslocamento no seu 

tratamento.  

Para Sargentini (2007), ao aproximar a noção de Formação Discursiva como 

proposta por Foucault (2016) (sistema de regularidades e de dispersão) à noção de 

Formação Discursiva de Pêcheux (1990), Courtine (2013; 2006) estaria mostrando 

uma nova forma de compreensão do corpus na Análise do Discurso. Assim, a noção 

de Formação discursiva estaria articulada a uma noção de corpus heterogêneo, 

instável, em processo de construção, apoiada no conceito de enunciado. O resultado 

disso é assim explicado: 

 

Procede-se, assim, na AD, a uma ruptura com o corpus dado a priori, 
construído a partir dos saberes do analista. Passa-se, então, a 
descrever as configurações de arquivo (de acordo com Foucault, 
1986) centradas a partir de um tema, de um conceito, enfim de um 
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acontecimento. A questão que, então, o analista se faz é: “Qual lugar 
discursivo ocupa dado acontecimento discursivo num determinado 
arquivo? (SARGENTINI, 2007, p. 2018). 

 

As considerações de Courtine afastam-se das concepções puramente 

linguísticas, voltando-se para um estudo empenhado no discurso, nas práticas 

discursivas que regem o funcionamento discursivo e fazem circular sentidos na 

sociedade. Ao se referir ao arquivo, Courtine estaria dando realce a um modo de 

acompanhar tais práticas.  

Na pauta de interesse da AD ressalta-se a problemática da subjetividade. As 

condições para que as investigações sobre a subjetividade dos sujeitos e a noção nela 

externada pelo dito é que tornam a AD cada vez mais interessada em analisar os 

desdobramentos, as técnicas envolvidas e produzidas pelo saber/poder. Os estudos 

foucaultianos preocupam-se em perscrutar o que realmente é dito e sua relação com 

as regras que delineiam o discurso em um certo momento histórico. Esses aspectos 

analíticos do discurso recebem atenção de Foucault (2016) na Arqueologia do Saber, 

publicado em 1969. Já na década de 1970, o foco no poder é dado de modo que as 

relações de saber-poder vão ser tomadas para explicar a produção de sentidos e das 

subjetividades. 

É nessa linha de reflexão que no cerne das discussões de Foucault (2016) 

sobre o discurso, destaca-se o fato de que estes são engendrados em relações de 

saber-poder que são responsáveis por sua organização e controle, fazendo-os circular 

como discursos de verdade. Assim, o discurso aparece como um jogo estratégico que 

inscreve em seu fio as lutas em torno do que se quer como verdade numa certa época. 

Nesse sentido, como veremos nos capítulos posteriores, é por meio das relações de 

saber-poder que podemos descrever e interpretar a produção social dos sentidos 

numa sociedade.   

Gregolin (2001) sistematiza um conjunto de ideias foucaultianas que estão 

disseminadas como bases nos trabalhos produzidos no campo do estudos do 

Discurso e em especial da AD francesa: a) o conceito de formação discursiva, b) a 

concepção de discurso como práticas que provém da formação dos saberes e a 

necessidade de sua articulação com outras práticas, não discursivas, c) a concepção 

de discurso como jogo estratégico e polêmico (espaço em que saber e poder se 

articulam) e d) a ideia de que a produção do discurso, gerador de poder, é controlada, 
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selecionada, organizada e redistribuída por procedimentos que visam a conjurar toda 

e qualquer ameaça a esse poder.  

Considerando o discurso como uma prática que relaciona a língua com outras 

práticas no campo social, Foucault (2016) pensa o discurso como prática discursiva. 

Em A Arqueologia do saber, explica essa relação entre discursos e práticas afirmando 

que: 

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície 
de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o 
intrincamento entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, 
por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, 
vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as 
palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias 
da prática discursiva (FOUCAULT, 2016, p. 59-60). 

 

O autor destaca que o discurso se constitui não como produto da organização 

dos elementos estruturais de uma língua, mas sim, como aquilo que relaciona o 

enunciado com suas condições históricas de aparecimento e que emerge como 

produto de uma prática discursiva. O discurso é para Foucault (2016) um caminho 

pelo qual passamos a conhecer o sujeito e como se dá as construções dos efeitos de 

sentido nos enunciados.  

Na aula intitulada, A Ordem do Discurso, Foucault (2014) esclarece a relação 

entre discurso e o poder ao explicar que “[...] o discurso não é simplesmente aquilo 

que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se 

luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2014, p. 10). Nessa linha 

de reflexão, afirma que a sociedade desenvolve procedimentos de controle e seleção 

dos discursos elegendo aqueles que devem ser tomados como verdadeiros, o que 

ocorre por uma vontade de verdade que governa cada época. 

 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 
número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes 
e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada 
e temível materialidade (FOUCAULT, 2014, p. 8-9). 

 

Para Silva, Azevedo e Carvalho (2019), essas considerações de Foucault 

(2014) marcam o início de uma preocupação em mostrar como o poder se exerce e 

como ele se apresenta na espessura do discurso. Com esses procedimentos 
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controlando os discursos, pode-se conceber que não se pode dizer tudo em todo 

tempo e lugar. 

Nesse sentido, observa-se que, para Foucault (2016; 2014), por mais que o 

discurso seja aparentemente pouca coisa, as interdições que o atingem revelam sua 

ligação com as relações de poder e a vontade de saber. Com a aula inaugural, 

começamos a conhecer um Michel Foucault obstinado em desenvolver uma mecânica 

do poder e, dentre todos os procedimentos estudados, a vontade de verdade 

possibilita que enxerguemos melhor as incursões do poder sobre o saber, uma vez 

que nessa aula, Foucault ainda está muito preocupado em explicar como o saber foi 

se constituindo sob os signos do poder que elege saberes em detrimento da exclusão 

de outros.  

 

2.2 Conceitos Operacionais 

 

Neste tópico nos deteremos em apresentar conceitos como enunciado, 

acontecimento discursivo, memória e produção de sentidos e formação discursiva que 

se configuram como dispositivos teóricos que servirão de base para a análise do 

corpus.  

 

2.2.1 O conceito de Enunciado em Foucault 

 

Foucault (2016) concebe o enunciado como unidade do discurso e, portanto, a 

análise do discurso deve partir das condições de seu aparecimento para dar conta do 

fato de ele ter emergido em detrimento de outros. Fischer (2012) nos apresenta 

resumidamente alguns elementos que constituem o conceito de enunciado. Por meio 

destes é possível compreender que o enunciado não se confunde com a frase, a 

proposição e nem com os atos de fala, uma vez que sua constituição mobiliza: 

 

(1) um referente (princípio de diferenciação), (2) um sujeito (no sentido 
de posição’ a ser ocupada), (3) um campo associado (isto é, coexistir 
com outros enunciados) e (4) uma materialidade específica (coisas 
ditas, escritas, gravadas em algum tipo de material, ativadas através 
de técnicas, práticas e relações sociais (FISCHER, 2012, p. 77). 

 

A autora explicita os elementos que são considerados por Foucault (2016), para 

caracterizar um enunciado. Para isso, usando o exemplo, “o professor é antes de tudo 
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alguém que se doa, que ama as crianças, que acredita na sua nobre missão de 

ensinar” (FISCHER, 2012, p. 77), observa que: (1) Percebemos a referência que se 

faz do professor com a missão de doar-se e a missão de ensinar; (2) o sujeito que é 

o professor que neste enunciado ocupa o lugar de alguém que se presta à missão de 

solidariedade e maestria, quando se trata do ensino com crianças; (3) apresenta uma 

relação com outros discursos, neste enunciado por exemplo, relacionando com os 

discursos de educação, o perfil do professor e até mesmo o discurso religioso dentre 

outros possíveis; (4) o último elemento citado pela autora sob as considerações da 

teoria foucaultiana diz respeito à materialidade discursiva com que surgem os 

discursos a partir de um enunciado. No exemplo acima, percebemos que pode haver 

uma multiplicidade do discurso aparecendo em diferentes lugares, na mídia, em 

espaços que discutem educação, formação de professores, como também pode ser 

repercutido por outros professores, porém com interpretações distintas, dependendo 

das condições de emergência desse enunciado. 

Diante do exposto sobre os elementos que constituem um enunciado, é 

oportuno apresentar um enunciado do corpus deste trabalho para introduzir nossas 

reflexões sobre o discurso. Sabendo do efeito causado pela mídia e pela necessidade 

da visibilidade surda, o enunciado recorrente da comunidade “eu sou surdo, não sou 

mudo”, produz um efeito de contestação a uma memória cristalizada em nossa cultura 

sobre o sujeito surdo. Produz um deslocamento da memória e inscreve uma nova 

maneira de se conceber o surdo como sujeito dotado de uma língua que lhe permite 

a comunicação e a interação. 

Descrevemos brevemente este enunciado para tentar explicar o que Foucault 

(2016) questiona: quem é o sujeito que fala? Neste enunciado, o surdo é posto em um 

lugar quase invisível, sem uma língua, sem uma cultura e ainda sem uma identidade. 

Afirmar que não é mudo, reforça o desejo de um espaço na sociedade, uma 

informação notória de resistência. Podemos descrever ainda que este enunciado é 

para um público específico, é para um grupo de pessoas que pela memória de um 

determinado acontecimento propagou uma cultura que pertencia aos ouvintes. 

A relação da mudez encontra-se com o discurso das práticas que carregam a 

anormalidade da fala, como um obstáculo de vida sócio/cultural, marginalizando os 

sujeitos surdos a um real silêncio sobre si. A descrição do enunciado leva em 

consideração sua historicidade que o especifica enquanto acontecimento. 

Para Fischer (2012, p. 78), 
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Descrever um enunciado, portanto, é dar conta dessas 
especificidades, é apreendê-lo como acontecimento, como algo que 
irrompe num certo tempo, num certo lugar. O que permitirá situar um 
emaranhado de enunciados numa certa organização é justamente o 
fato de eles pertencerem a uma certa formação discursiva.  

 

Vemos assim que a análise do enunciado leva em conta as condições de sua 

produção e o fato de que ele pertence a uma formação discursiva. O exemplo que 

usamos sobre o enunciado, “sou surdo, não sou mudo”, reforça nossa tentativa de 

explicar sobre a investigação do que se inscreve em uma afirmação tão veemente nas 

condições de produção de uma sociedade que ainda exclui o surdo como sujeito 

falante de uma língua própria, que possui assim como as línguas orais os mesmos 

elementos linguísticos que a legitimam como materna.   

A repetição do enunciado remete a essa organização que a autora fala na 

citação acima: situar o discurso do sujeito em questão no fluxo do discurso-outro que 

aparece como uma vontade de verdade e produz uma verdade sobre o sujeito surdo. 

Tal verdade significa, em outros enunciados, um determinado enfrentamento com os 

ouvintes por entender que estes necessitariam de uma resposta frente a todo 

silenciamento provocado pelo poder e que agora emerge para um novo cenário para 

construção ética desses sujeitos. 

É nesse sentido que, segundo Fischer (2012), podemos afirmar que nossos 

atos elocutórios – atos enunciativos, atos de fala se inscrevem no interior de algumas 

formações discursivas e de acordo com um certo regime de verdade. Assim, 

considerando a produção de sentidos na dependência das formações discursivas, o 

sentido poderá vir a ser outro, como atesta o efeito de deslocamento sobre o ser surdo 

no enunciado aqui exemplificado. 

A historicidade dos enunciados que perfilam a superação de sujeitos surdos e 

garante os sentidos em torno do que seja superação é inseparável da história e das 

experiências dos sujeitos surdos com os discursos e práticas que constituem sua 

formação discursiva e do caráter interdiscursivo que ela mobiliza e que constitui o 

sujeito surdo em cada época. Assim é que os enunciados que circulam sobre o surdo 

e sua superação se dão em relação a um movimento de memória que o enunciado 

mobiliza. Um enunciado liga-se a outros podendo deles se diferenciar. 

Conforme Foucault (2016, p. 152), 
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Um campo de elementos antecedentes em relação aos quais se situa, 
mas que tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo relações 
novas. Ele constitui seu passado, define, naquilo que o precede, sua 
própria filiação, redesenha o que o torna possível ou necessário, exclui 
o que não pode ser compatível com ele. 

 

O caso dos processos de inclusão do surdo nas práticas discursivas 

contemporâneas mostra que as imagens negativas do passado, que colocaram por 

algum tempo o sujeito surdo em silêncio, são relegadas e dão lugar ao aparecimento 

de um novo discurso e novas formas de conceber tal sujeito.   

O sujeito surdo, produzido como um ser doente pela condição da surdez e 

marcado apenas pela deficiência, inscreve em seu enunciado sua condição de falante 

de uma língua e desmitifica a memória que o produz como mudo. Isso ocorre como 

efeito do funcionamento do enunciado, como acontecimento5; marcando, assim, um 

novo modo de se pensar o sujeito surdo. 

Como parte de um arquivo, o enunciado entra numa relação interdiscursiva, de 

modo que dialoga com os discursos que circulam socialmente e que são repetidos ou 

deslocados. No caso do enunciado em pauta, na nossa demonstração, ele opera um 

deslocamento de sentido sobre o ser surdo. Seleciona como análise, o sujeito em si e 

suas especificidades, redefinindo culturalmente a sua subjetividade produzida através 

dos meios pelos quais os tornam autores da sua verdade. 

Observando tal funcionamento, constatamos que o enunciado, em si, é um 

acontecimento que participa de uma rede de memória, tem um referente, um sujeito e 

uma materialidade específica. Nas palavras de Foucault (2016, p. 131), 

 

Chamaremos enunciado a modalidade de existência própria desse 
conjunto de signos: modalidade que lhe permite ser algo diferente de 
uma série de traços, algo diferente de uma sucessão de marcas em 
uma substância, algo diferente de um objeto qualquer fabricado por 
um ser humano; modalidade que lhe permite estar em relação com um 
domínio de objetos, prescrever uma posição definida a qualquer 
sujeito possível estar situado entre outras performances verbais, estar 
dotado, enfim, de uma materialidade repetível. 
 

 
5 Foucault, no método arqueológico, está interessado no enunciado como acontecimento discursivo: 

índice paradoxal de novidade e de repetição, na história. O acontecimento discursivo tem a ver com o 
estatuto que Foucault dá à regularidade do enunciado em sua relação com o arquivo (VOSS; 
NAVARRO, 2013, p. 97).  
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Concluindo o pensamento de Foucault (2016) a respeito do enunciado, a 

materialidade discursiva que se apresenta pelos sujeitos surdos tem como referente 

a sua condição possível de inserir-se no campo de produções, nas quais permitem 

demonstrar a verdade e o desejo de que os enunciados até então produzidos e 

ressignificados sirvam de resistência, em que se prescreve a relação de domínio entre 

os objetos impostos à sua identidade e subjetividade. 

 

2.2.2 O acontecimento discursivo 

 

Partimos do enunciado abaixo, a fim de demonstrar como ele se configura 

como um acontecimento discursivo. 

 

Figura 1: Enunciado surdo  
 

 
Fonte: Página do Facebook – “A sociedade em Libras” (2019).  

 

A Lei 10436/02 se institui como o dispositivo que obriga o uso da língua de 

sinais nos espaços públicos e privados como meio exclusivo de comunicação de 

cidadãos surdos. Esta é a ordem que os surdos tomam em seus discursos para 

incentivar os ouvintes a aprenderem a língua de sinais, numa tentativa de integrá-los 

à comunidade e estabelecer igualdade na comunicação. No Brasil, os surdos 

brasileiros reivindicam pelo uso da Libras para fortalecerem a luta por escolas mais 

inclusivas. A exigência de educadores que consigam se comunicar com os alunos 

utilizando sua língua materna, ou a presença de intérpretes nas aulas é um efeito 

dessa política de educação inclusiva. 
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Por meio desta lei, as políticas de inclusão na educação de surdos avançaram, 

elucidando debates no dinamismo da educação de surdos. A construção de sentidos 

na formação de surdos apresenta divergências de opiniões, mas vem se consolidando 

como efeito de governamentalidade na formação do sujeito surdo, embora encontre 

aversão de alguns professores que desconsideram uma educação com base nas 

memórias e experiências de vida desses sujeitos. 

O enunciado acima marca um posicionamento do sujeito que recorre à lei para 

se firmar no domínio de sua língua e lança o convite para que o outro a aprenda e 

com ele possa interagir. A lei faz aparecer um outro discurso sobre a capacidade de 

comunicação do sujeito surdo. Assim, o que se produz são novos discursos sobre o 

ser surdo.  

O enunciado em pauta entra no circuito de produção de verdades e reconfigura 

os sentidos. Transforma-se em acontecimento pela reverberação de sentidos que 

aciona. Por meio dele outras verdades se instauram sobre o ser surdo. Isso ocorre 

porque cada época constrói seus discursos de verdade, levando-nos a perceber que 

os discursos “variam ao longo do tempo; mas a cada época eles passam por 

verdadeiros. De modo que a verdade se reduz a um dizer verdadeiro, a falar de 

maneira conforme ao que se admite ser verdadeiro e se fará sorrir um século mais 

tarde” (VEYNE, 2011. p. 25). Por essa ótica, observando a temporalidade dos 

discursos, esse enunciado inscreve sentidos sobre o surdo que se subjetiva em seu 

lugar de fala e se porta como sujeito de uma língua, reivindicando sua autonomia e a 

sua valorização linguística, cultural e social. 

O enunciado da figura 1 inscreve o empoderamento da comunidade surda 

quanto ao reconhecimento social da língua de sinais numa sociedade 

majoritariamente ouvinte. Como acontecimento, marca a identidade linguística e social 

do sujeito surdo, o que foi favorecido pela oficialização da Língua de Sinais no Brasil. 

A lei de Libras como é tratada pela maioria dos educadores, abriu um leque de 

oportunidades e conquistas que fortalecem o discurso de superação e a constituição 

da identidade desses sujeitos, favorecendo seu convívio em sociedade. 

Essa oficialização da língua de sinais contribuiu para que os surdos 

ingressassem nas redes sociais para fomentar suas críticas quanto às opressões 
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vividas pelo oralismo6, para se posicionarem contra o discurso que tratava a surdez 

como patologia que precisava ser tratada, de modo que o surdo fosse induzido à 

oralidade e o impedisse de se desenvolver quanto ao domínio linguístico viso-espacial 

próprio da língua de sinais, a sua língua materna. 

Os trabalhos foucaultianos que descrevem o enunciado compreendem o 

discurso como acontecimento, sendo este o fio condutor da produção de sentidos. O 

acontecimento ocorre na relação histórica que coloca os sujeitos em relação com os 

sentidos, portanto, marca a singularidade do sentido em meio a dispersão da qual ele 

é parte. Como diria Pêcheux (1990, p. 56), “todo enunciado é suscetível de vir a ser 

outro, de deslocar-se de seu sentido para derivar para um outro, há nele pontos de 

deriva oferecendo lugar à interpretação”. 

Essa observação de Pêcheux (1990) coloca o acontecimento como efeito da 

interpretação que se atualiza como efeito de sentido. Com base em nosso objeto, 

exemplificamos a oficialização da Lei da Língua Brasileira de Sinais em 2002, até hoje 

comemorada como um sobressalto de reconhecimento à cidadania dos povos surdos, 

como um acontecimento. Não porque inscreve um fato histórico, mas porque sobre 

ela se produzem discursos sobre o ser surdo e se reverberam sentidos.  

Percebemos por esse viés que todo acontecimento discursivo mobiliza uma 

memória, o que abre espaço para questionarmos o porquê da oficialização da Lei da 

Língua de Sinais apresentada na nossa pesquisa como acontecimento. Isso se deve 

ao fato de tal enunciado colocar a pessoa surda como marco na contextualização de 

superação. O acontecimento é percorrido por uma rede de memória do passado, mas 

que no presente, possui várias interpretações, pensamentos criados e/ou 

(re)ssignificados com um valor de representatividade e contínua discursividade. É 

assim que todo discurso se constitui como um nó numa rede e marca 

 

a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas redes 
[de memória] e trajetos [sociais]: todo discurso é o índice potencial de 
uma mexida nas filiações sócio-históricas de identificação, na medida 
em que constitui simultaneamente um efeito dessas filiações e um 
trabalho […] de deslocamento em seu espaço […] (PÊCHEUX, 1990, 
p. 56). 

 

 
6 O Oralismo, segundo Goldfeld (1997), visa a integração da criança com surdez na comunidade de 
ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral. Os defensores dessa filosofia acreditam 
que para a criança surda se comunicar é necessário que ela saiba oralizar. 
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Furnaletto (2015, p. 38) nos lembra “que toda manifestação discursiva é prenhe 

de alteridade, não pode escapar à heterogeneidade constitutiva: tem um antes 

(memória), uma atualidade (o que emerge) e um depois (seu desdobramento reativo)”. 

Essa tríade também impulsiona a nos questionarmos onde podemos alçar as 

respostas que nos interessam sobre a constituição do sujeito surdo frente a tantas 

narrativas desencontradas em sua maioria produzidas por ouvintes. 

Suponha que no caso do nosso corpus, a memória funcione nessas três fases 

do acontecimento, conforme expôs o autor. Assim, os discursos que são produzidos 

pelos surdos atravessam uma rede de enunciados que contesta os discursos de uma 

certa formação discursiva e se lançam pautados na resistência e na superação, 

marcando a posição-sujeito que produz novos sentidos sobre a surdez e se inscreve 

em uma outra formação discursiva. Assim, é possível ainda perceber que o discurso 

surdo só consegue ter domínio da subjetividade após uma reconstrução da memória.  

Ao se considerar o enunciado como acontecimento discursivo, devemos tomá-

lo como efeito de sentido. Na verdade, o acontecimento não é uma coisa, mas o que 

dela se diz. 

 

Certamente o acontecimento não é nem substância nem acidente, 
nem qualidade, nem processo; o acontecimento não é da ordem dos 
corpos. Entretanto, ele não é imaterial; é sempre no âmbito da 
materialidade que ele se efetiva, que é efeito; ele possui seu lugar e 
consiste na relação, coexistência, dispersão, recorte, acumulação, 
seleção de elementos materiais; não é o ato nem a propriedade de um 
corpo; produz-se como efeito de e em uma dispersão material 
(FOUCAULT, 2014, p. 54). 
 

Em O papel da memória, Pêcheux (1999) inscreve o acontecimento como 

memória discursiva. Assim, considerando a inscrição da memória no acontecimento, 

podemos dizer então que o enunciado se desloca e é por meio do funcionamento da 

memória que os sujeitos contam, recontam e reconfiguram os enunciados e os 

sentidos. 

Quando encontramos um enunciado dito por um sujeito, deveremos analisar 

como e em que condições ele foi produzido, ou mesmo, retomado em um determinado 

lugar e tempo. Em Gregolin (2005), entendemos que “a discursividade é um 

acontecimento: não se deve perder de vista o fato de que o discurso acontece sempre 

no interior de uma série de outros discursos, com os quais estabelece correlações, 

deslocamentos, vizinhanças” (GREGOLIN, 2005, p. 16). O acontecimento possui uma 
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teia de possibilidades na análise arqueogenealógica dos discursos. Tem a ver com a 

memória de um certo momento histórico que faz com que os sujeitos produzam suas 

interpretações e sentidos a partir do movimento do interdiscurso. Nesse sentido, o 

acontecimento se relaciona com a formação discursiva e com o interdiscurso que 

constitui uma certa formação discursiva, o que pode ser corroborado pela 

consideração de Pêcheux (1990) sobre a heterogeneidade que constitui o 

interdiscurso. Assim, uma formação discursiva não pode ser considerada como, 

 

um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente ‘invadida’ por 
elementos que vem de outro lugar (isto é, de outras FD) que se 
repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas 
fundamentais (por exemplo, sob a forma de ‘pré-construídos’ e de 
‘discursos transversos’) (PECHÊUX, 1990, p. 314). 

 

Podemos destacar um acontecimento do nosso corpus para dialogar com as 

afirmações e assim compreendemos a transformação do enunciado em 

acontecimento. No dia 26 de setembro de 1857 foi instaurado no Brasil a primeira 

escola de surdos, o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, consequente 

a essa data, comemoramos o dia Nacional da Pessoa Surda. O enunciado abaixo, 

retirado da página do Facebook, “A sociedade em Libras”, gerenciada por usuários 

surdos, evidencia a produção de um acontecimento. 

 

Figura 2: O acontecimento 
 

 
Fonte: Página do Facebook - “A sociedade em Libras” (2019). 
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No enunciado da figura 02, a representação do acontecimento de 26 de 

setembro é reproduzida com novas discursividades. Ao lado da imagem, os 

comentários reafirmam a militância surda quanto a data a ser inserida no calendário 

de datas comemorativas, como algo a ser beneficente para a comunidade surda no 

sentido de valorizar a língua de sinais. Esse deslocamento emerge uma mudança, 

pois novos enunciados surgem e outras facetas de sentidos são espalhadas nos 

espaços midiáticos. 

Para os surdos, o reconhecimento e o ganho da visibilidade de suas 

identidades e conquistas favorecem o empoderamento político que antes chegou a 

ser impensável. Estes sujeitos atualmente se negam a seguir formas disciplinares da 

época do oralismo, quando eram submetidos a uma prática normalizadora e de 

assujeitamento, imposta pela comunidade ouvinte. Recorrendo a essa memória, 

Lopes (2011) explica que o uso dos gestos deu visibilidade a surdez, o que “serviu à 

normalização dos sujeitos; simultaneamente, serviu também para que os surdos 

começassem a tecer na mesma trama alguns elementos constitutivos daquilo que, 

mais tarde, passou a se chamar cultura surda” (LOPES, 2011, p. 47). 

Essa visibilidade é uma das dobras7 possíveis do acontecimento, responsável 

pela inscrição do ser surdo na contemporaneidade, em que sua condição não é mais 

de uma deficiência, mas de um ser produtivo, sujeito de direitos, o que foi conquistado 

pela sua luta de investimento na sua formação ética 

Um estudo da constituição ética do sujeito surdo como acontecimento deve 

levar em conta que, “na descrição das práticas, considerando uma perspectiva surda, 

as constantes lutas ou até batalhas, parecem ressoar como sinfonias de cores que 

trazem novos tons em um gradiente infinito de possibilidades e subjetivação surda” 

(LOPES, 2017, p. 285). 

Tais lutas podem ser retomadas pela memória e pela experiência que marcam 

a vida surda. Poucos não foram os momentos históricos que por décadas regularam 

os modos de vida surda. Mas, tomada como experiência, a vida surda foi sendo 

ressignificada. Como mostraremos adiante, esse percurso na esteira da inclusão tem 

sido desafiador para os surdos, uma vez que estes resistem no contexto de práticas 

 
7 Fischer (2012, p. 31) citando Foucault, sugere a dobra como emergência do indivíduo-sujeito que está 
num entre-lugar, entre as técnicas de dominação de seu tempo e as técnicas de si, com potência de 
fazerem do sujeito algo para além daquilo que está instituído. 
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sociais que destacam a surdez como superação, sem os reais desdobramentos do 

que os fizeram conquistar seus espaços políticos de direitos 

 

2.2.3 Memória e produção de sentidos 

 

Achard (1999) define a produção de sentidos através da memória enunciativa. 

Para o autor, “a hipótese de uma construção discursiva do sentido é certamente 

discutível, mas parece frutífera, pela abertura às práticas que podemos estudar ao 

nível da dialética entre repetição e regularização” (ACHARD, 1999, p. 15). 

Assim, a repetição dos enunciados, que são a memória do acontecimento, 

produz sentidos diferentes. Usando o exemplo anterior, destacamos apenas o 

seguinte enunciado: 

 

Figura 3: Recorte do enunciado “Dia do surdo” 
Cadê? 

26 de setembro 

Dia do surdo 

Fonte: Arcevo da autora (2019). 

 

Já discorremos sobre o enunciado da figura 3 como acontecimento, agora 

retornamos a ele apenas para corroborar com a afirmação de Achard (1999) sobre a 

repetição e a produção de sentidos pela memória. Esse enunciado produzido pelos 

sujeitos surdos nas redes sociais tem como objetivo trazer à memória a data 

comemorativa ao dia do surdo, que não está presente no calendário anual. As 

manifestações discursivas após a exposição da foto demonstraram efeitos de sentido 

diversos quanto à data.  

Se considerarmos o funcionamento da memória atrelada ao imaginário social e 

à experiência dos sujeitos, veremos estes elementos participando da construção 

histórica dos sentidos; como explica Camargo (2019, p. 173), 

 

a memória reconstrói-se a partir de lacunas, que são preenchidas pelo 
imaginário, interiorizado pelo sujeito, através das vivências forjadas 
nessa experiência do comum. Essas vivências assumem sentido de 
veracidade, mas não possuem possibilidade de serem remontadas de 
forma completa, já que têm relações diretas com o esquecimento. O 
discurso sobre o passado se estabelece fragmentado e com 
necessidades de completude, preso a consensos formulados e 
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impostos aos sujeitos que compartilham do mesmo tempo e discurso, 
portanto, é forjado e moldado pela Memória Discursiva. 

 

Essas lacunas comentadas pelo autor interessam para a perspectiva 

arqueológica quando tratam daquilo que não está muito explícito nos discursos, as 

vivências tidas por muito tempo como verdade, provocando um emaranhado de 

enunciados a serem descontruídos através de um novo olhar pela memória discursiva. 

Assim, a memória discursiva, segundo Achard (1999), como produção de sentidos, 

utiliza também o uso de imagens, signos para escavar alguma representação de 

significados contidos nos discursos, como ocorre nas repetições, por exemplo.  

Sendo assim, reconhecidos como elementos do discurso, essenciais no estudo 

arqueológico dos efeitos e construção de sentidos, a memória discursiva não é 

somente sobre coisas do passado, mas sobre coisas representativas, podendo ser 

tanto de superação quanto de subjetivação, marcando uma história do presente na 

experiência dos sujeitos surdos. Camargo (2019), tratando da memória discursiva 

considera que:  

 

o conceito de Memória Discursiva está ligado a uma recorrência de 
enunciações, na qual ocorrem escolhas e elas são eleitas por aquele 
que o “eu” rememora, dentro de uma necessidade histórica que é 
singular ao seu momento de rememoração (CAMARGO, 2019, p. 
175). 

 

Na prática discursiva dos sujeitos surdos, a recorrência impera em enunciados 

que traduzem autonomia, um desabafo do silêncio e ao mesmo tempo revelam uma 

divisão histórica: o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos. Essa divisão é 

reconhecida nos discursos da comunidade, visto que o acontecimento de 1880 

(Congresso de Milão) mundialmente conhecido como o evento que instituiu a 

proibição da língua de sinais aos sujeitos com surdez, fez com que surdos 

permanecessem sem se manifestar, evidenciando-se como um dispositivo de controle 

que ocultou enunciados de luta e resistência. 

Esses efeitos resultaram no reconhecimento e conquista da comunidade surda 

quanto ao seu lugar na sociedade, ao mesmo tempo em que outros discursos 

divergiram sobre a exclusividade da data, deixando de lado outras deficiências. 

Primeiramente, devemos entender que as repetições produzem outras materialidades 

que se relacionam, que se cruzaram, o que pode levar à produção de diferentes efeitos 

de sentido. 
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Fizemos a experiência de colocar no menu de pesquisa do Google8, o 

enunciado “dia do surdo”, as imagens em sua maioria acentuam a luta pela língua de 

sinais, pelo ensino em Libras, mas não apresentam as identidades e culturas surdas. 

Com isso, a repetição desse enunciado para efeito de sentido reproduz nas redes 

sociais a luta pela integração na sociedade e as suas réplicas enunciativas acabam 

por si, mostrando o discurso surdo em relação ao preconceito e distanciamento do 

povo ouvinte. Ainda referenciando Achard (1999, p. 17), concordamos que,  

  

A Análise do Discurso é uma posição enunciativa que é também 
aquela de um sujeito histórico (seu discurso, uma vez produzido, é 
objeto de retomada), mas de um sujeito histórico que se esforça por 
estabelecer um deslocamento suplementar em relação ao modelo, à 
hipótese de sujeito histórico de que fala. 

 

Nessa afirmação, as retomadas do objeto em um enunciado que identifique a 

memória mobilizada pelo sujeito abrem possibilidades de reconhecimento dos 

deslocamentos e dos implícitos envolvidos na produção do enunciado. 

Davallon (1999) descreve os tipos de memória e uma delas, a memória da 

imagem como dispositivo de comunicação, complementa as descrições possíveis do 

discurso através de enunciados ditos ou imagens. Para descrever esse funcionamento 

podemos observar a figura 4, que resume as predileções do nosso corpus mediante 

ao que sugere a teoria foucaultiana, que considera o enunciado em seu caráter 

semiológico, logo, como aquilo que não se reduz ao linguístico, mas que pode se 

constituir materialmente por um sincretismo de linguagens, ou mesmo, ser apenas 

verbal ou não verbal. 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
8 Empresa multinacional voltada para o ambiente online, hospeda inúmeros sites e serviços online. 
Ver em: www.google.com.  
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Figura 4: Sujeito surdo 

 
Fonte: Página do Facebook – “Reflexões de vida em Libras” (2019). 

 

A análise do enunciado presente na figura 4 é representativa do sujeito histórico 

surdo, isto é, elucida as marcas de segregações linguísticas, proibições e rejeições 

sociais referentes a sua identidade através da língua de sinais, sofridas durante o 

tempo de não reconhecimento da língua materna. Ao lado do enunciado imagético, 

observa-se comentários em linguagem verbal que intensificam a memória de 

sofrimento e luta da comunidade surda, repelindo a desvalorização da educação e o 

desrespeito às condições sociais dos sujeitos que foram historicamente obrigados a 

falar.  

 

2.2.4 Formação Discursiva  

 

Neste ponto do trabalho discorreremos sobre o conceito de formação discursiva 

(FD), tal como desenvolvido por Foucault (2016) na A Arqueologia do saber. O 

conceito será tratado para relacionar a formação discursiva com a posição-sujeito e 

com o acontecimento. Assim, será importante frisar como o enunciado se produz como 

acontecimento ligado à formação discursiva. Courtine (2009) apresenta o 

deslocamento do conceito de formação discursiva realizado por Pêcheux (1990), o 

viés marxista que é dado a esse conceito e seu funcionamento na análise do discurso 

realizada nos estudos pecheuxtianos que relaciona as formações ideológicas às 

formações discursivas, relação que determina o que pode e deve ser dito, a partir de 

uma certa conjuntura histórica. 
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Afastando-se dessa leitura, Courtine (2009) nos convida a perceber as relações 

existentes entre discurso, formação discursiva, enunciado e sujeito, na Arqueologia 

de Foucault, observando que a análise do discurso (no sentido foucaultiano) passa 

pela questão dos enunciados e das formações discursivas. Em A Arqueologia do 

Saber, Foucault (2016, p. 43) destaca que: 

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que 
entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, 
posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 
convenção, que se trata de uma formação discursiva – [...] 
Chamaremos de regras deformação as condições a que estão 
submetidos os elementos dessa repartição (objetos, modalidade de 
enunciação, conceitos, escolhas temáticas). As regras de formação 
são condições de existência (mas também de coexistência, de 
manutenção, de modificação e de desaparecimento) em uma dada 
repartição discursiva. 

 

Assim, compreendida como forma de repartição ou sistemas de dispersão 

permite estabelecer a contradição entre unidade e dispersão, entre a coerência e a 

heterogeneidade no interior das formações discursivas, Para Courtine (2009), isso 

equivale a fazer de sua unidade dividida a própria lei de sua existência. Dito de outro 

modo, uma formação discursiva convive com a dispersão do interdiscurso que a 

atravessa, o que marca o caráter heterogêneo do discurso. 

Na análise de uma formação discursiva deve-se ainda levar em conta os 

objetos de que se fala e como eles são tematizados em seu diálogo com o 

interdiscurso e com o arquivo. Assim, analisar as formações discursivas significa, para 

o filósofo, localizar os objetos do saber que emergem em 

 
[...] uma exterioridade sem dúvida paradoxal, já que não remete a 
nenhuma forma adversa de interioridade; para considerá-los em sua 
descontinuidade, sem ter de relacioná-los, por um desses 
deslocamentos que os põem fora de circuito e os tornam inessenciais, 
a uma abertura ou a uma diferença mais fundamental; para apreender 
sua própria irrupção no lugar e no momento em que se produziu; para 
reencontrar sua incidência de acontecimento (FOUCAULT, 2016, p. 
137-138).  

 

Foucault (2016) salienta que a análise arqueológica tratará de descrever o 

arquivo e seus enunciados como acontecimentos que se realizam como efeitos de 

sentido que marcam a relação do sujeito com a produção histórica do enunciado, 
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possibilitando sua emergência, seu aparecimento. Quando nos referimos aos sujeitos 

surdos, que exaltam a necessidade de reconhecimento linguístico, estamos nos 

referindo a um conjunto de enunciados que estão em sua representatividade como 

efeitos de verdade, produzidos na relação interdiscursiva que um enunciado mantém 

com outros, repetindo-os ou produzindo deslocamentos de sentido. 

No discurso da surdez, os conceitos como superação, normalização, cultura e 

educação são alvos da ciência tanto no campo da medicina como no campo das 

ciências da linguagem. Em outras literaturas, estes conceitos, principalmente no que 

se refere ao campo da medicina, ainda demonstram produções negativas que são 

propagadas pelos próprios surdos. 

Michel Foucault quando escreveu Arqueologia do Saber teve o plausível 

pensamento de aprofundar sua teoria para a análise dos enunciados, na qual aparece 

o conceito de formação discursiva. A formação discursiva enquadra-se em algumas 

tentativas relevantes de Foucault (2016) para entender melhor o funcionamento do 

discurso e a sua materialidade. Para o autor, um enunciado pertence a uma formação 

discursiva e esta é responsável por marcar os elementos que o constituem.  

Na figura 5, observamos que o enunciado se refere ao uso da Línguas de 

Sinais, fazendo circular o discurso de sua importância para a inclusão dos surdos. 

Trata-se da utilização dessa língua pela atual primeira dama, Michele Bolsonaro, na 

cerimônia de posse do então presidente Jair Bolsonaro, em 2019.   

 

Figura 5: Enunciado sobre a Língua de Sinais 

 

Fonte: Portal Gazeta Online (2019).  

 

Do ponto de vista de sua repercussão, o gesto da primeira dama representou 

a possibilidade de valorização e respeito à comunidade surda. A utilização da Língua 
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de Sinais compartilha de uma memória discursiva que atualiza a luta dos surdos como 

uma bandeira de resistência. A visibilidade da Língua de Sinais, nas mídias digitais, 

colaboram para uma multiplicação discursiva de enunciados que afirmam o uso dessa 

língua para inclusão do surdo. 

O enunciado inscreve a emergência de novos discursos sobre a surdez e o 

sujeito surdo, colocando-o como cidadão que precisa ser considerado na esfera da 

democracia e da política, o que contribui para o processo de produção da 

subjetividade dos sujeitos surdos contemporâneos.  

É comum no meio da comunidade surda existir uma certa romantização da 

língua de sinais, dada a pouca difusão entre os ouvintes, além de ser vista como 

ineditismo no meio público, fato que incomoda alguns educadores e pesquisadores 

surdos por reconhecerem que há décadas passadas a língua de sinais jamais poderia 

ser usada entre eles e seus ouvintes. Assim, a tradução em Libras feita na posse do 

presidente é resultado da luta pela valorização e respeito dessa língua, representando 

um desejo histórico dos surdos: a língua de sinais sendo disseminada em todo o Brasil 

e chegando às esferas internacionais como língua oficialmente reconhecida pelas 

instâncias públicas e privadas. 

No jogo discursivo evidenciado, no qual o governo Bolsonaro se insere, o 

discurso de inclusão é também um discurso que se volta para o modo do governo dos 

sujeitos que o neoliberalismo deseja produzir.  

Conforme Lockmann e Henning (2010, p. 195-196), 

 

A criação de estratégias diferenciadas para governar a população 
vincula-se a formas de racionalidades políticas diferenciadas. 
Atualmente, podemos notar a presença de uma racionalidade política 
neoliberal, que cria diferentes mecanismos para governar a 
população. Ao mesmo tempo em que percebe-se a existência de 
políticas de proteção social, também visualiza-se algumas iniciativas 
que pretendem produzir sujeitos autogovernados, que sejam capazes 
de manter a si mesmos e de prover os recursos de que necessitam. 
Essas duas estratégias não são opostas. Prover provisoriamente o 
sustento, a educação, ou a saúde de determinada esfera social é parte 
integrante do jogo de produção de sujeitos autogovernados. Espera-
se que esses sujeitos, com o auxílio do governo, possam reverter sua 
posição e, posteriormente, tornarem-se independentes dos benefícios 
hoje recebidos. 
 

Para Lockmann e Henning (2010), o que se percebe nessas políticas é a clara 

operação de uma tecnologia de defesa social que se associa a um processo crescente 
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de individualização. Assim, mesmo com todas as remessas do projeto de inclusão, na 

consolidação de uma igualdade humana dada a priori, percebe-se os traços de uma 

política que tem cada vez menos em seu foco a busca por uma sociedade mais justa 

nos parâmetros do bem comum e da responsabilização do Estado. Cada vez mais 

predomina o apelo pela garantia das liberdades individuais atreladas a um argumento 

universalizante de igualdade humana de direitos e um encolhimento progressivo do 

Estado à mera função de garantidor e gerente das liberdades individuais. Os autores 

observam que não tem interesse em fazer a defesa ou acusação de uma política 

pública já consolidada no campo da Educação (referindo-se às políticas inclusivas 

neste campo). O que se pretende evidenciar é o fato de que essa nova ordem 

discursiva produz ao mesmo tempo efeitos diversos, pois, se por um lado o 

funcionamento de tais discursos torna possível o desenvolvimento de políticas sociais 

inclusivas de importância na cena social na contemporaneidade, por outro, reafirma e 

fortalece a individualização que marca os modos de organização política da sociedade 

neoliberal. 

Como podemos ver, a formação discursiva neoliberal por meio de tais políticas 

pode por um lado ser considerada conquista, enquanto por outro, cair em um falso 

discurso de que foram pensadas para formar sujeitos produtivos e úteis à sociedade 

atual. Na formação discursiva, os outros tantos discursivos que circulam em volta de 

um acontecimento surgem justamente desse emaranhado de enunciados que 

circulam como verdade. 

Com este tópico, compreendemos que os enunciados que repercutem sobre a 

surdez nas mídias digitais, exaltam a necessidade de análise arqueológica a fim de 

buscarmos o fio condutor dos efeitos de sentidos e sua relação com o sujeito que é 

alvo das consequentes discussões que surgem por causa do desconhecimento 

inabitual da cultura e identidade surda. 

 

2.2.5 Noção de Governamentalidade 

 

A noção de governamentalidade aponta para a formas de racionalidades e 

práticas das artes de governar. Tal noção foi utilizada inicialmente para descrever 

regimes específicos de governo que emergiram na Europa moderna, mas também às 

formas pelas quais governamos e somos governados e também à relação entre o 

governo dos outros e de si mesmo.  
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Na aula de fevereiro de 1978, Michel Foucault inaugura suas impressões sobre 

o conceito de governamentalidade. De início, a governamentalidade se referia às 

formas de racionalidade das políticas de governo, às estratégias da arte de governar. 

Assim, a análise se deteve nas políticas de interesse do Estado para as medidas de 

controle e para os dispositivos de segurança, voltados para o controle e 

disciplinamento da população. No final de seu percurso analítico, o foco é 

redirecionado, de modo que a questão se volta não para como se governa, mas como 

governar a si e aos outros, inserindo nas problemáticas de governo a questão da ética 

e da resistência. 

Como referência às diferentes racionalidades políticas nas quais a questão do 

governo tornou-se o foco, a noção de governamentalidade pode ser entendida como: 

    

Um conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e 
reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante 
específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por 
forma principal de saber a economia política e por instrumentos 
técnicos essenciais os dispositivos de segurança (FOUCAULT, 1993, 
p. 291-292).  

 

Observa-se que o que caracteriza a governamentalidade é sua eficácia ao 

exercer-se simultaneamente, e de modo minucioso e detalhado, sobre o indivíduo e a 

coletividade. Ela se fortalece como dispositivo de governo no momento em que a 

população passa a ser um problema político. Isso ocorre no século XVI e vai até o 

século XVIII, em decorrência do crescimento demográfico que exigia um olhar racional 

para os problemas da população. Assim, para gerir a população foi preciso criar, 

segundo Foucault (2008b), um saber político sobre a mesma, uma biopolítica, ou a 

“maneira pela qual se tentou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas 

propostos à prática governamental, pelos fenômenos próprios a um conjunto de seres 

vivos constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, raças...” (FOUCAULT, 

2008b, p. 89). 

A temática da governamentalidade desenvolvida por Foucault (2008b) põe em 

relevo uma problemática que propõe questões a respeito de como o poder é exercido, 

isto é, do como do governo. A concepção de poder colocada em jogo pela noção de 

governamentalidade se contrapõe à concepção do poder estatal e soberano como 

uma forma repressiva e negativa do poder. A partir da articulação apresentada por 

Foucault (2008b) entre governamentalidade e poder político, e para repetir uma 



40 
 

passagem já citada neste texto, podemos “retomar num outro aspecto a questão da 

governamentalidade: o governo de si por si na sua articulação com as relações com 

o outro (como é encontrado na pedagogia, nos conselhos de conduta, na direção 

espiritual, na prescrição dos modelos de vida etc.) (FOUCAULT, 1997, p. 111), e 

articular governamentalidade e técnicas de si.  

Segundo Gonçalves (2010), se considerarmos a questão do poder político, 

situando-a na questão mais geral da governamentalidade – entendida como um 

campo estratégico de relações de poder, no sentido mais amplo do termo, e não 

meramente político, pois, como um campo estratégico de relações de poder no que 

elas têm de móvel, transformável, reversível – então, a reflexão sobre a noção de 

governamentalidade, não pode deixar de passar, teórica e praticamente, pelo âmbito 

de um sujeito que seria definido pela relação de si para consigo. Citando Foucault, 

Gonçalves (2010) observa que a análise da governamentalidade - isto é, a análise do 

poder como conjunto de relações reversíveis -, deve referir-se a uma ética do sujeito 

definida pela relação de si para consigo. Nesse sentido, a governamentalidade pode 

ser tomada como dispositivo de subjetivação. Assim sendo, a governamentalidade 

também implica um exercício refletido de si sobre si mesmo, um voltar sobre si.  

Nesse momento de sua reflexão, Foucault (2008b) está propondo pensar o 

governo não apenas como arte de governar, mas realizando uma inflexão que tem a 

ver com a questão de como conduzir a si e aos outros. Participa desse processo o 

fato de como conduzir a si e aos outros, o que exige uma reflexão em torno da ética. 

É nesta “relação consigo”, na experiência que o sujeito faz de si mesmo nas relações 

de poder/saber, que a subjetividade é constituída. 

Para Gonçalves (2010), no quadro da questão da governamentalidade deve-se 

considerar que no conjunto de formulações em torno da problemática da população e 

da noção de governo no que foi tematizado pelo poder disciplinar e pela biopolítica, 

governar passou a ser visto como um problema ético. Citando Foucault, Gonçalves 

(2010) destaca que devemos considerar que relações de 

poder/governamentalidade/governo de si e dos outros compõem uma cadeia, uma 

trama e que é em torno destas noções que se pode articular a questão da política e a 

questão da ética. 

Para a nossa proposta, cabe a reflexão que Foucault fez em relação ao poder: 

“como se governar, como ser governado, como governar os outros, por quem 

devemos aceitar ser governados, como fazer para ser o melhor governador possível?” 
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(FOUCAULT, 2008a., p. 118). Isso se apresenta fortemente marcado na história de 

fundação das temáticas de inclusão na sociedade, bem como, as pessoas que 

foram/são afastadas dos normais por suas condições de capacidade, porém, 

facilmente vulneráveis ao controle. 

Nas questões alusivas à governamentalidade para a inclusão mascarada, 

Lopes (2009, p. 157) aponta que: 

 

ao olharmos para a exclusão unicamente pelo viés do Estado, 
fazemos dela um tema útil e produtivo para as práticas de 
assistencialismo, para as explorações que já se consolidaram no 
Estado, para a sensação de insegurança,  de medo e de crise em que 
vivemos. 

 

O que as ações do Estado representam de exclusão? Os grupos menores que 

pouco passeiam pelas importantes discussões políticas e sociais tendem a ser usados 

para justificar a caridade prestada a eles, sem que estes externem seus desejos e 

inquietações ou mesmo saibam reconhecer a dominação sofrida, mantendo-se 

dispersos ao governo de si.  

Por isso, Foucault (2008b), na tentativa de concluir uma definição para 

governamentalidade a resume como um conjunto formado pelas instituições, os 

procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas. Uma articulação 

intencional posto em prática, para tornar inapto as mudanças que precisariam ser 

necessárias de sair do poder da regra e da disciplina. 

 

2.3 Políticas de inclusão e o discurso da normalidade 

 

Quando pensamos a inclusão, a epistemologia que exige a palavra invade uma 

série de políticas que organizam ou separam as pessoas com deficiências das 

práticas sociais. Isto porque as pessoas com deficiência enfrentam uma 

discursividade terceirizada, ou seja, há sempre o outro para falar desses sujeitos. 

A inclusão foi pensada como um modo de incluir os sujeitos com deficiência 

seja em escolas ou espaços públicos que visavam distinguir os seus usuários. Assim, 

refletimos neste tópico as políticas primárias que traduzem a inclusão como uma 

política de mercado não como promotora do bem comum e das especificidades de 

cada deficiência, mas apresentando como os discursos na sociedade circulam como 
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verdade acerca da surdez sendo portanto, discursos de empoderamento que levaram 

os próprios surdos a produzirem discursos de resistência e superação. 

Michel Foucault em seu estudo sobre as relações de poder, compreende que 

os projetos de inclusão emitidos pelo Governo são entendidos como estratégia de 

controle e disciplinamento, considerado pelo autor como uma arte de governar e impor 

a norma.  

A norma já discutida ao longo de nosso texto é celebrada por um conjunto de 

elementos que visam apenas quantificar ou estabelecer o discurso de cuidado ou 

atenção à pessoa com deficiência. Conforme Thoma (2016, p. 757): 

 

Como estratégias de governamento, tais políticas investem na 
construção de um sistema aberto à diversidade e na participação de 
todos, criando para isso um conjunto de leis e propostas de mudanças 
nos códigos e símbolos educacionais (currículo, avaliação, 
metodologias etc.) que estão para além de questões puramente 
organizacionais. 

 

Essas políticas organizacionais impactam até os dias atuais na constituição 

ética dos sujeitos surdos. A exemplo da Lei da 10436/02 que trouxe a oficialização da 

língua de sinais no Brasil, exige que os órgãos públicos e privados respeitem a 

primeira língua de comunicação dos sujeitos surdos. 

A partir dessa construção política que aparece com frequência nas áreas de 

educação e Estudos Surdos, a lei foi um passo importante para os discurso histórico 

das identidades e dos movimentos de luta e resistência. Sabemos, portanto, ainda 

que a lei da Libras assim como é referenciada, não foi a primeira política que acionou 

os movimentos na comunidade surda. Antes desta Lei, conforme afirma Lunardi 

(2016, p. 157), 

 

a educação de surdos, por meio de um recorte teórico, já mencionado, 
de Estudos Surdos, aproxima suas discussões e reflexões acerca do 
currículo, de suas relações com a cultura, com o poder, com a 
construção de identidades, na tentativa de problematizar os efeitos do 
fracasso escolar massivo de ideologia escolar dominante.  

 

As políticas públicas embasadas na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) que promete assegurar uma isonomia entre os indivíduos de uma 

sociedade, garantindo o direito à educação, impulsionou reflexões sobre as práticas 
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pedagógicas dos sujeitos surdos requerendo um olhar mais voltado às suas 

subjetividades, bem como, aos arquivos de memórias contidos em seus discursos. 

Nesse sentido, a pauta da educação tornou-se uma bandeira de reivindicações 

por melhores condições nas escolas ora apresentadas como escolas inclusivas. A 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, promovida em 1990, também 

contribuiu para fortalecer a proposta de um novo modelo pedagógico para a Educação 

de Surdos.  

Mais de uma década convivendo com a terminologia “deficiente auditivo” que 

conclamava a visão clínico-terapêutica a partir de um diagnóstico, considerando a 

surdez como doença, os surdos hoje sabendo do significado e sua real diferença no 

termo que o identificam, ser “surdo” é parte de seus modos de ser e viver numa 

comunidade ouvinte. Contudo, durante a realização de um Congresso Latino 

Americano no Rio Grande do Sul (1999), um grupo de surdos elaboraram uma carta 

como uma espécie de manual para os ouvintes intitulado: A educação que nós surdos 

queremos, uma carta representativa de um arquivo discursivo contendo suas 

inquietações guardadas por tanto tempo e externadas em petição de respeito, 

igualdade e prioridade no acesso à educação, tão marcada pelo fracasso linguístico. 

Deveras, os documentos legais que originaram reformas no seu modo prático 

das ações constitucionais, fortaleceram a comunidade surda para o sonhado ensino 

bilíngue. Nesta modalidade de educação, os surdos sugerem que as escolas sejam 

inclusivas respeitando prioritariamente a língua de sinais. Ao contrário das escolas 

inclusivas, modelo pelo qual o Ministério da Educação prega como política necessária 

de acessibilidade e respeito à diversidade, não é para estes sujeitos, sua forma mais 

adequada de inserir-se na escola. 

A proposta bilíngue no entendimento mais etimológico do termo usado pelos 

surdos, requer um olhar da escola voltado aos assuntos culturais, sociais que em sua 

maioria são mais ligados aos ouvintes. O respeito à forma de vida e ao pensamento 

de liberdade na expressão legitima de comunicação é a pauta mais forte da 

abordagem do bilinguismo. 

Continuamos com a inquietação de Lunardi (2016), quando explica que a 

situação das escolas: 

 

que estão se definindo como “bilíngues” pelo simples fato de 
permitirem e incentivarem a comunicação por sinais entre surdos e 
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professores. No entanto, não tem uma proposta pedagógica definida 
para a aquisição precoce da língua de sinais, a fim de possibilitar a 
introdução dessa como primeira língua, com todas as implicações para 
o cotidiano da escola e para o delineamento dos objetivos 
pedagógicos (LUNARDI, 2016, p. 185). 

 

Os discursos de surdos nas redes sociais contidos em nossa análise fomentam 

a inquietação dessa lacuna quanto a legitimidade do ensino bilíngue nas escolas. 

Entretanto, o ensino bilíngue que respeita a língua materna do surdo perpassa outros 

elementos de constituição de suas identidades.  

Podemos supor que a prática discursiva para implantar o ensino bilíngue na 

educação de surdos é resultante da recusa de práticas ouvintistas (Lopes, 2011) isto 

é, a educação inclusiva comandada por educadores que desconhecem a trajetória 

histórica dos surdos representa distanciamento por parte da comunidade. Como 

afirma LOPES (2011, p. 54): 

 

Diante dos movimentos de inclusão de surdos em escolas de ouvintes, 
aqueles estão resistindo a serem separados de seu grupo surdo. É 
bem sabido o quanto os surdos mantem-se unidos em associações de 
surdos, em grupos e reuniões de igreja e em escolas específicas. 

 

Concordando com a autora, as associações de surdos são espaços culturais e 

fortemente políticos por tratar melhor entre eles os seus modos de ser e viver com 

seus semelhantes nativos. Com essa força nos movimentos surdos, a persistência por 

uma educação de surdos efetivamente voltada para suas reais necessidades, nascem 

dos vários encontros nesses espaços. 

Nos movimentos surdos, a normalidade não está pautada na sua “falta” 

linguística diagnosticada pelos ouvintes, mas na autonomia de formar saberes 

comuns com os surdos fluentes ou não em língua de sinais. Há, pois, a exemplo das 

associações um crescimento significativo de participações de surdos que não têm 

acesso à escola com apoio de intérprete de libras, nem possuem familiares que 

utilizam da língua de sinais para se comunicar. Portanto, a escola é o lócus no qual a 

visibilidade da surdez está em destaque e requer que este olhar não seja apenas pela 

falta da audição, mas pela condição linguística. 

 

 

 



45 
 

2.4 Metodologia da pesquisa 

 

Esta pesquisa constitui-se no campo da Análise do Discurso (AD) de linha 

francesa com destaque para as contribuições da arqueogenealógicas de Michel 

Foucault. A sugestão do filósofo francês para a análise dos discursos envoltos em 

relações de saber-poder e questões referentes a constituição ética, técnicas de si e 

produção da subjetividade, discutidas em suas três fases de estudo, será fundamental 

para o desenvolvimento teórico da pesquisa, bem como, para as análises que 

empreenderemos. 

A Análise do Discurso (AD) é um dos campos da linguagem que permite 

dialogar com a heterogeneidade presente na constituição do objeto, que é o discurso. 

As inquietações levantadas nesta pesquisa apresentam a proposta analítica da 

arqueologia conforme o corpus para que consideremos os discursos surdos como 

objeto constitutivo da ética de si e suas relações com o poder/saber. Embora já 

tenhamos anunciado no início deste trabalho a questão de pesquisa que justifica 

nossa escolha, Skiliar (1999, p. 19), com base no que Foucault aponta no Nascimento 

da Clínica, reforça a nossa análise ao explicar que: "até bem pouco tempo, os sujeitos 

da educação especial foram narrados, julgados, pensados e construídos pelos 

profissionais que trabalham com eles, como objetos de estudo dentro de um discurso 

de controle”  

Ao refletir sobre o acervo bibliográfico das pesquisas sobre surdos, 

percebemos que a trajetória foi marcada com muita negatividade e houve, portanto, 

uma demora para o reconhecimento das comunidades surdas no Brasil. Dessa forma, 

tomando como base as narrativas em torno das quais Foucault se detém, acreditamos 

que os discursos acerca dos sujeitos surdos merecem ganhar cada vez mais 

visibilidade, de forma a conhecermos não mais as narrativas contadas por ouvintes, 

mas pelos próprios sujeitos que apresentam suas memórias e deslocamentos nas 

relações de superação e resistência. Interessa-nos para esta pesquisa as falas dos 

surdos sobre suas histórias de vidas que contemplem o nosso trajeto temático para a 

análise discursiva do corpus.   

Alinhando-se ao pensamento foucaultiano, escolhemos tais discursos extraídos 

de diferentes mídias digitais (facebook, youtube e websites) porque são esses 

espaços de comunicação e interação social os mais utilizados pelos surdos 

atualmente. Há um número crescente de páginas gerenciadas por estes sujeitos com 
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abordagem de diversas temáticas que envolvem suas trajetórias de vida nos campos 

da educação, saúde e sociedade.   

Os questionamentos que endossam nossa pesquisa exigem que apuremos 

enunciados e trajetórias temáticas, a fim de responder, trazendo discussões 

relevantes e contribuições notórias para a análise do discurso no campo dos estudos 

Surdos. Com essa assertiva, o nosso corpus é um repositório de enunciados 

sinalizados que contam narrativas, objetivando que conheçamos os seus modos de 

subjetivar-se, de se moldarem como sujeitos da resistência, de serem sujeitos autores 

de suas histórias e constituintes de suas identidades.  

O nosso banco de enunciados contará com redes sociais e sites, pois nos 

permitem investigar narrativas de subjetivação, práticas discursivas que seguem a 

linha da análise do discurso francesa. As páginas obedeceram ao critério de 

exclusividade de gerenciamento e postagens de sujeitos surdos como mencionado 

anteriormente. Consideramos como estrutura científica para a nossa pesquisa o 

trajeto temático – técnicas de si–resistência–superação, que permite entender toda a 

materialidade discursiva contida no corpus. Guilhaumou e Malidider (1997, p.166) 

explica que: 

 

A análise do trajeto temático remete ao conhecimento de tradições 
retóricas, de formas de escrita, de usos da linguagem, mas sobretudo, 
interessa-se pelo novo no interior da repetição. Esse tipo de análise 
não se restringe aos limites da escrita, e um gênero, de uma série: ela 
reconstrói os caminhos daquilo que produz o acontecimento da 
linguagem.  

 

Em busca de compreensão acerca dos questionamentos levantados na 

pesquisa sobre os sujeitos surdos e suas histórias sociais, o trajeto temático traçado 

nos dá arrimo para uma análise discursiva de natureza arqueológica concretizada na 

materialidade do arquivo e constituição do corpus. 

As investigações percorrem a partir do acontecimento como efeito de sentido 

das práticas de resistência surda, as manifestações no discurso dos sujeitos que 

definem suas identidades e suas denominações de superação nos modos de vida 

surda atrelado a questões de subjetivação na vida profissional, na sexualidade e no 

ser como indivíduo diferente na sociedade. 

O trajeto temático levanta questões na perspectiva do acontecimento que 

colocamos em discussão no primeiro capítulo que une ao nosso objetivo a intenção 
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de investigar sobre as materialidades envolvidas nos discursos dos surdos nesse 

processo da subjetividade e suas práticas de governamentalidade. Tomando como 

referências Guilhaumou e Maldidier; (1997), o trajeto temático que traçamos, 

conforme anunciado anteriormente, permitirá uma leitura do corpus e seguirá os eixos 

seguintes: saber – poder – governamentalidade - produção de subjetividade - ética. 

Por meio dessa leitura descreveremos e interpretaremos como os sujeitos surdos 

constroem sua subjetividade como experiência histórica. 

No corpus desta pesquisa os sujeitos compartilham discursos sobre política, 

educação, sociedade, relacionamento, família, dentre outras temáticas. Inteiramos no 

nosso trabalho a influência das mídias digitais como ferramenta de uma prática 

discursiva por meio da qual os sujeitos se posicionam e interagem, participando do 

diálogo discursivo que se instaura na contemporaneidade sobre variados temas. 

Como afirma Recuero (2009, p. 142), “a rede, portanto, centra-se em atores sociais, 

ou seja, indivíduos com interesses, desejos e aspirações, que têm papel ativo na 

formação de suas conexões sociais”.  

Por esta razão e para responder as inquietações desta pesquisa, seguiremos 

os seguintes procedimentos para análise: 

a)  Descrição das práticas discursivas das quais os sujeitos participam e 

análise da presença da interdiscursividade na produção de sentidos sobre 

o ser-surdo; 

b) Análise dos enunciados que constituem a verdade, o modo de subjetivação 

e as questões concernentes a resistência do ser surdo, alicerçadas pelas 

práticas de governamentalidade. 

c) Descrição dos elementos que evidenciam a política de resistência dos 

sujeitos surdos como transformação e ressignificação do conceito de 

superação frente ao governo imposto aos sujeitos. 

d) Descrição das técnicas do cuidado de si, como efeito da dobra que produz 

a subjetivação como efeito de resistência. 

O corpus constitui-se de narrativas de vida surda postadas por sujeitos surdos 

e filhos de pais ouvintes, surdo e filho de pais surdos, e surdo – pais de surdos. As 

postagens são gerenciadas pelos sujeitos pesquisados. Isso significa que nosso 

corpus contém discursos sem intervenção dos ouvintes, salvo os comentários e/ou 

participações contidas nas páginas que foram analisadas. Dada essa explicação, 



48 
 

apresentamos a especificidade do corpus quanto a sua constituição e organização 

neste trabalho: 

 

2.4.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

I -  Gabriel Isac 

A justificativa de escolha pelo Gabriel se dá por ser um sujeito empoderado na 

comunidade surda e sua exposição nas redes sociais contribui, de fato, para as 

formações discursivas com um jeito diferente de subjetivar-se. Criou o canal “Isflocos” 

por ter o apelido de infância de “floquinho” devido a algumas pintinhas em seu rosto 

dando origem à tradução em português (é flocos).  

Gabriel Isac é surdo, filho de pais surdos. Hoje com 22 anos, é formado em 

Designer, formação esta que impulsionou não só a criação do canal “Isflocos”, mas 

ressignificou sua interação com as pessoas ouvintes em sua volta. Os modos e 

discursos de subjetivação acentuaram o interesse em investigar os processos 

arqueológicos nos discursos produzidos em seu canal. Podemos justificar ainda que 

a escolha pelo perfil de Gabriel chama a atenção por toda proatividade na sua vida 

pessoal e profissional. Sua habilidade em criar estratégias de visibilidade surda é 

destacada nos enunciados analisados no canal do Youtube, trazendo temáticas antes 

comentadas apenas por ouvintes. 

Conta-se que Gabriel não teve dificuldades durante o seu curso de formação 

superior, como mostra um dos vídeos analisados9. Isso deve ter ocorrido porque 

Gabriel teve acesso à língua de sinais desde criança por ser filho de pais surdos e a 

aquisição da língua nativa facilitou a compreensão e visão de mundo com os ouvintes. 

Crianças surdas carregam um desenvolvimento extremamente satisfatório quanto ao 

uso da língua materna mesmo na vivência com crianças ouvintes. Seu aprendizado é 

crescente também na língua portuguesa o que não acontece, por exemplo, com 

crianças surdas que não tiveram contato quando bebês. A comunicação é um dos 

temas bastante presente nas enunciações surdas, é tida como um travamento, uma 

prisão que ao ser libertada desmitifica os meios disciplinares impostos pelos ouvintes. 

Os surdos em toda sua trajetória até aqui destacam a comunicação com um 

dos maiores desafios para a educação, socialização e ainda para o acesso aos 

 
9 Ver vídeo em: https://www.go.senac.br/portal/.  
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serviços de saúde e lazer. Por essa razão é que o surdo prefere interações em grupos 

apenas de surdos, criam por exemplo, seus próprios meios de conhecer e difundir a 

língua materna. 

O sujeito aqui pesquisado através do seu canal no youtube conceitua 

superação de diversos modos de vida. Seja como cidadão, pessoa comum que viaja, 

tem sonhos, visita lugares e conhece outras pessoas; seja como autor da própria 

história com suas narrativas de resistência e valorização da sua identidade.  

As narrativas surdas do canal pesquisado, no qual o Gabriel Isac é gerenciador, 

se constituem de processos da formação do sujeito impulsionado por várias 

experiências históricas que traziam rótulos sobre o ser surdo. O surdo em questão, 

desmistifica de maneira dinâmica o que é ser surdo na atualidade, além dos entraves 

de aceitação linguística e cultural.  

Os meios pelos quais os surdos se inteiraram para desconstruir o pensamento 

ouvintista manifestam-se nas produções discursivas, seja por movimentos sociais, 

seja com o auxílio da mídia. Não obstante, os surdos ainda se deparam com o 

preconceito e a falta de conhecimento com a cultura própria, o que lhes acarreta uma 

constante luta para vencerem as complexas relações de poder e serem indivíduos 

reconhecidos pelo que são e não pelo que a história sempre contou, sem escutar o 

que falam de si, sobre si. 

 

II - Franciele 

Ser mãe surda e ter filhos surdos não é a mesma coisa de ser mãe surda e ter 

filhos ouvintes. Ser mãe surda e pai surdo envolve além de questões do cuidado desde 

o nascimento até a vida adulta, a preocupação de como ensinar e educar para 

enfrentar o mundo dos ouvintes.  

Franciele é mãe, surda e psicóloga. Criou uma página no Facebook e um canal 

no Youtube, intitulados de “Diário de Fiorella”, na intenção de interagir com outros pais 

surdos que tenha a mesma condição da filha, Fiorella. A página viralizou rapidamente, 

pois contém muitos vídeos da Fiorella sinalizando ou narrando histórias junto com a 

mãe. O modo como cada vídeo é apresentado instigou a presente pesquisa a procurar 

analisar os enunciados que Franciele utiliza em suas redes sociais. 

O diário tem ainda a finalidade de contribuir com as muitas dúvidas encontradas 

a respeito de filhos surdos. No entanto, os comentários surgiram não apenas por parte 
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dos pais surdos, mas também por pais ouvintes, público que apresenta maior 

dificuldade quando se trata de educação e comunicação. 

É possível observar a visibilidade alcançada por uma família toda surda 

auxiliando ouvintes que, por conseguinte, tem mais acesso à informação e espaços 

com discussões na área de educação. Nesse passeio pela história de Franciele, 

observam-se diversas maneiras de refazer-se em meio à diferença, desobedecendo 

a normalidade imposta por um tempo. 

Em alguns dos enunciados que analisaremos está a hastag 

“#orgulhofamíliasurda”, que evidencia a resistência e a necessidade de afirmar a 

importância de saber um pouco mais sobre o universo do silêncio e como a memória 

fez parte da história para que se desviando da disciplina, do poder e da norma, as 

construções ficassem sólidas e formassem um novo sujeito com ressignificações das 

formações discursivas. 

No diário de Fiorella, impressionam as colocações dos enunciados que são 

apresentados nas postagens da página. Sentimos a necessidade de mergulhar um 

pouco mais na arqueologia desses enunciados para entendermos não somente as 

justificativas escritas pela gerenciadora, mas quais desdobramentos de memória do 

arquivo fazem parte do acervo midiático da página. 

 

III – Tainá e Andrei 

Nesse canal do Youtube, denominado “Visurdo”, investigamos os dois irmãos, 

Tainá e Andrei, que nasceram surdos e são filhos de pais ouvintes. Diferente da 

página anterior, pais ouvintes carregam mais dificuldades e apresentam uma grande 

barreira entre seus filhos, que é a condição de aceitação pelo universo da vida surda. 

Em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, os irmãos decidiram criar 

o canal para divulgar a língua de sinais e a importância de sua aprendizagem 

primeiramente na família. Nesses termos, Tainá e Andrei levantam uma bandeira 

bastante homogênea na história de superação à segregação que viveram sob o 

controle do ouvintismo. A busca pela representatividade enquanto surdo é uma 

consequência dos discursos de normalização historicamente oriundos de controle e a 

pregação de corpos dóceis relacionados às vivências do discurso de inclusão e 

exclusão veiculados nas esferas educacionais e sociais. 

Tainá e Andrei tentam desmitificar as verdades que duraram e duram até hoje 

a respeito do sujeito surdo na sociedade. Aspectos comuns de curiosidade sobre suas 
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maneiras de se perceberem perante a cultura ouvinte. Há em seus enunciados um 

visível fortalecimento dos discursos de empoderamento e superação. 

Mais uma vez, a superação não deve ser entendida como aquelas práticas 

sociais que camuflam a igualdade e o respeito das diferenças. A superação não é o 

espelho da pessoa com deficiência como inspiração para quem não possui nenhuma 

limitação. Os irmãos surdos, aqui investigados, escolheram preconizar suas 

identidades, sua língua materna como um grito de liberdade das prisões sofridas de 

preconceito que, para Foucault (2008a), constitui-se como dispositivos de controle nas 

relações saber/poder na perspectiva da inclusão. 

Os discursos de verdade podem ainda estar sendo representados por políticas 

públicas inclusivas, porém, sendo revelados com uma nova interpretação pelos 

próprios surdos. Tainá e Andrei não representam ainda a população pária do mundo 

da surdez, mas boa parte do que expressam contribui para as reflexões sobre o resto 

esquecido pelos educadores e pela família.  

Trata-se, portanto, de sabermos os fragmentos históricos das muitas peças do 

quebra-cabeça da constituição do sujeito surdo. Estes serão importantes para a 

análise das teorizações foucaultianas, em que encontraremos a liberdade do fazer e 

os seus instrumentos que com o tempo foram materializando o discurso da inclusão. 

 

2.4.2 O corpus da pesquisa 

 

Estruturalmente, selecionamos duas redes sociais que apresentam conteúdos 

com enunciados de sujeitos surdos conforme já discutimos anteriormente. Importante 

citar da importância das redes sociais neste trabalho para a ferramenta arqueológica 

de análise. Assim, Martino (2015) diz que, 

 

Embora seja geralmente utilizada para falar de agrupamentos sociais 
online, a noção de “redes sociais” é um conceito desenvolvido pelas 
Ciências Sociais para explicar alguns tipos de relação entre pessoas. 
O uso da noção de “redes sociais” no ambiente da internet significa 
transpor um modelo de análise social para o espaço virtual, o que 
requer algumas mudanças no conceito (MARTINO, 2015, p. 55).  
 

As redes escolhidas tiveram um olhar singular quanto ao conteúdo, 

característica e estrutura das páginas. Na rede youtube, que é hoje um dos maiores 

ambientes virtuais, organizamos através do canal “Isflocos” as características contidas 
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nesse canal. Este ambiente possibilitou que usássemos as ferramentas de legenda já 

contidas nos vídeos como também o acesso para downloads a fim de estabelecer uma 

melhor análise dos enunciados. Concordando com o autor e ratificando a reflexão, 

Dure e Ceolin (2016, p. 6) definem o Youtube como “um espaço no qual os indivíduos 

podem representar suas identidades e perspectivas, envolver-se com as 

representações pessoais de outros e encontrar diferenças culturais”. Contudo, as 

representações do canal Visurdo e Isflocos, ambos do Youtube, trazem essas 

diferenciações culturais, algumas maneiras subjetivadas ainda que pertencendo a um 

mesmo grupo cultural.  

O Facebook aparece como facilitador social da informação (RECUERO, 2009), 

por meio do qual, a página “O diário de Fiorella”, produz enunciados de informação 

para a sociedade, ferramenta estratégica que busca ainda mais difundir sobre sua 

identidade e como a surdez é encarada nesse processo de visibilidade para além do 

virtual. Ao contrário dos canais, a página do Facebook possui, além dos textos 

legendas das imagens, uma análise permitida dos comentários e as “reações” virtuais 

para cada postagem. Pensando nessas inúmeras formas de interação online foi que 

o “Diário de Fiorella” fez parte do nosso quadro de análise. 

Sabendo, pois, sobre as redes utilizadas no nosso trabalho investigativo, 

elaboramos o quadro para explicar organizadamente o corpus da pesquisa. A primeira 

coluna constitui-se das redes sociais que foram analisadas: Youtube e Facebook e 

suas logomarcas; a segunda coluna, contém as respectivas denominações como 

aparecem nas mídias “Visurdo”, “Isflocos” e “Diário de Fiorella”; para a terceira coluna, 

evidenciamos o conteúdo de cada rede para tornar claro quais enunciados serão parte 

da nossa análise arqueológica; para a quarta, colocamos os gerenciadores e para 

quinta, a composição e estilo desses canais.  

O canal “Visurdo” tem como conteúdo histórias surdas relacionadas à família, 

relacionamentos, vida social e superação da identidade no âmbito afetivo. A exibição 

dos vídeos aparece em Libras pelos gerenciadores e com legenda em português. 

O “Isflocos” apresenta conteúdo de cunho narrativo sobre si e seus 

enfrentamentos atuais em torno do ser surdo, gerenciado por um youtuber surdo. A 

exibição dos vídeos é em Libras e legendados na língua portuguesa. 

A página “Diário de Fiorella” tem como gerenciadores os pais de Fiorella que 

também são surdos. As postagens da página contêm texto escrito em português 

seguido do vídeo em Libras correspondente ao texto. 
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Os gerenciadores estão nomeados por sua condição de surdez e fazem parte 

da justificativa de escolha para as redes supracitadas como explanado no item (a) 

sobre os sujeitos da pesquisa.  

 

Quadro 01: Caracterização dos Canais 
 

REDES 
SOCIAIS 

PÁGINAS CONTEÚDO GERENCIADORES 
E/OU MEMBROS 

COMPOSIÇÃO 
E ESTILO 

 
www.youtube.c

om 

 
Canal 

Visurdo 
 

 
Narrativas 

surdas 

 
Irmãos surdos 

 
Canal exclusivo 
em Libras com 

legendas. 

 
www.youtube.c

om 

 
Canal 

Isflocos 

 
Narrativas 

surdas 

 
Surdo 

Canal exclusivo 
em Libras com 

legendas. 

 

 
 

www.facebook.
com 

 
O Diário de 

Fiorella 
 

 
Narrativas 

surdas 

 
Pais surdos 

 
Português e 

vídeo em Libras 
 

Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A partir do quadro explicativo com as descrições de cada rede social, 

elencamos alguns pontos para a seleção de enunciados. As análises serão realizadas 

seguindo um roteiro de coleta: 

1. Análise de cada rede social escolhida; 

2. Seleção dos enunciados surdos (gerenciadores ou membros);  

3. Análise dos enunciados a partir dos dispositivos analíticos tratados 

nesta pesquisa; discursivos da teoria foucaultiana que interessam 

para a análise. 

Para melhor compreensão da coleta de dados, segue o quadro ilustrativo de 

seleção dos enunciados surdos para a discussão dos resultados. 

 
Quadro 02: Seleção dos enunciados 

REDE SOCIAL CANAL/PÁGINA VÍDEOS/ENUNCIADOS 

Youtube Isflocos 1 vídeo - 6 enunciados 

Visurdo 2 vídeos - 3 enunciados 

Facebook Diário de Fiorella 2 enunciados 

Fonte: Acervo da autora (2019). 
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Com base nos dados expostos, ainda é preciso dizer que serão destacados 

enunciados em língua de sinais com discriminação na língua portuguesa. Assim, os 

destaques desses enunciados estarão em língua portuguesa (traduzidos) já que as 

redes selecionadas exibem a legenda dos vídeos. 

As práticas discursivas do corpus, por serem produzidas pelos próprios surdos, 

evidenciam os enunciados reproduzidos por sujeitos ouvintes por muitos anos, 

quando apresentam nessas páginas analisadas seus discursos de empoderamento e 

enriquecimento cultural, que preconizam a identidade surda. São esses 

desdobramentos que estão presentes no corpus escolhido. Eles fazem parte de uma 

nova construção do sujeito surdo que remonta o conceito de superação, criando uma 

nova perspectiva do fazer político e pedagógico no âmbito das discussões da inclusão, 

em especial, dos surdos inseridos nas transformações sociais, a partir dessa nova 

roupagem do discurso. 

Os efeitos de sentido produzidos pelos enunciados dos surdos revelam não 

apenas um tipo de discurso, mas também falas de ouvintes produzidas e 

(re)produzidas como verdade. Assinalamos, como afirma Foucault (2016, p. 34), que: 

 

Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade 
de sua situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar 
seus limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com 
os outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras 
formas de enunciação excluem. 

 

Os enunciados ouvintistas apropriaram-se das vulnerabilidades para o controle 

social dos surdos, fazendo com que as escolhas, sejam elas para pertencer à 

comunidade ouvinte ou para se manter num modelo de vida sem impotência, no seu 

lugar de resistência e manifestação da verdade não dita, como mascarar as 

intersecções de segregação, marginalidade e enfraquecimento de busca pelo 

conhecimento. A negação da população surda para com algumas ações ouvintistas 

está atrelada à memória dominadora para com um povo distinto e totalmente esmos 

aos possíveis caminhos de libertação à prática de normalização.  

A materialidade que apresentaremos aqui resume de forma breve uma história 

já avançada, com conquistas enraizadas de uma luta ainda em curso contra o 

preconceito e o falso moralismo e, por discursos contados a outros, de outros, sem o 

outro. Quando o sujeito fala de si colhemos enunciados que, como sugere Foucault 

(2016), acima, se ligam a outras formas de enunciação. Essa relação na área da 
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surdez tem muito a nos mostrar, visto que os enunciados que encontramos sobre 

surdez e os conceitos a ela agregados tiveram um acervo na literatura contada por 

pesquisadores ouvintes e educadores que defendiam/defendem a prática do oralismo, 

filosofia que tem como principal fonte de ensino, a fala. Na esteira da inclusão, estão 

os discernimentos entre as relações de saber/poder com os fatos de memória 

resultantes em uma prática própria da comunidade e com experiências únicas de 

descobertas.  

 

  



56 
 

3 A PRODUÇÃO SOCIAL DA SURDEZ E DO SURDO E A QUESTÃO DA 
GOVERNAMENTALIDADE: EM TORNO DO CONCEITO DE SUPERAÇÃO E DOS 
MODOS DE VIDA SURDA 
 

 

Neste capítulo descrevemos e analisamos o nosso corpus, trazendo os 

discursos das redes sociais selecionadas (Youtube e Facebook) e, portanto, tomamos 

a conhecer através da análise de seus enunciados as respostas para as questões de 

nossa pesquisa. 

 

3.1 Governamentalidade e produção da subjetividade surda 

 

Ao relacionar os conceitos com o corpus de nossa pesquisa para explanar 

sobre a governamentalidade, é pertinente dispor ainda que, de forma breve, o sistema 

de controle sobre a comunidade surda que a conduziu por caminhos disciplinares que 

atingiu as áreas da educação, saúde e o serviço de assistência social. Discutindo as 

relações de saber/poder iniciadas aqui na base foucaultiana, a partir da 

conceitualização de governamentalidade, nos vale analisar alguns enunciados 

presentes nos arquivos do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, antes 

nomeado pelo governo de Instituto Nacional de Surdos-Mudos, em 1856. 

 

Figura 06: Reportagem sobre a história do Instituto antes da criação 

 
Fonte: Repositório do INES (2019). 
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O documento exposto na figura 06, trata-se de uma reportagem publicada em 

uma revista no ano de 1942, sobre a Fundação do Instituto Nacional de Surdos-

Mudos. Um dos tópicos da matéria que conta a trajetória que inaugurou os primeiros 

passos para o ensino de pessoas surdas no Rio, atribui esse processo de “asilo para 

surdos-mudos”. 

Para a comunidade surda em geral, esse histórico é um duro golpe na 

identidade e no reconhecimento de si. Estar à mercê do governo dos outros para 

definir o que são e como devem viver nas diversas áreas que constitui um sujeito de 

cidadania inserido efetivamente na sociedade, reflete as múltiplas subjetividades 

encontradas no meio do mundo surdo. As reafirmações contra os rótulos de governo 

imperadas do que são e o que representam para as outras pessoas. 

Nesse sentido, relacionamos a questão de governamentalidade com um vídeo 

publicado por Gabriel Isac no dia 26 de setembro de 2018 (figura 07), data em que se 

comemora o dia Nacional do surdo. Nos referimos em sessões anteriores sobre este 

acontecimento que celebra a marca da luta surda em todo o Brasil para a promoção 

de reconhecimento da língua e dos sujeitos na sociedade. 

  

Figura 07: Postagem do canal Isflocos 

 

Fonte: Canal Isflocos (26 de set. 2018). 

 

Encontramos na lista dos vídeos do canal “Isflocos”, gerenciado pelo Gabriel 

Isac, o título: “Somos diferentes de você”. O vídeo apresenta diversos sujeitos de 

diferentes regiões do Brasil e do mundo com enunciados de significações de memória 
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atrelados a uma formação discursiva da comunidade surda para uma não aceitação 

do preconceito e desconhecimento desses sujeitos entre os ouvintes. Quando 

relacionamos o enunciado de Gabriel com a revista do Instituto, vemos que há a 

necessidade de afirmar a própria existência, a conceituação, a inscrição do que é ser 

surdo. Gabriel pergunta no vídeo: “Sou uma pessoa?” Abaixo selecionamos o 

momento em que ele sinaliza e, ao lado, o enunciado na íntegra. 

 

Figura 08: Gabriel e outros surdos brasileiros 

 
Fonte: Canal Isflocos (2018). 

 

Investigar esse questionamento é esmiuçar a arqueologia dos discursos que 

fizeram resultar no empoderamento pelo reconhecimento do sujeito surdo nas últimas 

décadas. O questionamento de Gabriel convida o outro (ouvinte) para atentar que a 

diferença não pode ser exclusão, desvalorização de sua condição humana e cidadã.  

Essa atitude de perguntar soa como um protesto para discordar das ordens 

governamentais da norma e das consecutivas práticas de desconhecimento do modo 

de ser como surdo, sendo indivíduo/cidadão com direitos e deveres a cumprir. Por 

essas inquietações, entendemos que o cenário escolar foi transformado em um lócus 

de assujeitamento, haja vista a referência histórica do Instituto para a literatura sobre 

educação de surdos, assim também como várias outras pesquisas que envolvem a 

longa e cansativa ressignificação do indivíduo surdo. Nesse sentido, Teixeira (2007, 

p. 3) afirma que: 

 

Focalizar a escola significa admitir que ela compõe os espaços sociais 
frequentados pelo sujeito surdo. Seja como escola especial, sala 
especial, sob o título de integração ou inclusão; estando lá ou sendo 
excluído dela, a escola (instituição) e a pedagogia (ciência) participam 
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do assujeitamento do indivíduo surdo. É na escola ainda que estes 
indivíduos se narram e se constituem sujeitos.  
 

A escola até os dias atuais é o lugar mais citado nas formações discursivas dos 

surdos. É nela que surgem as insatisfações quanto ao ensino da língua materna, 

quanto ao atendimento inadequado mediante a chegada de um surdo que nunca 

frequentou ou não teve acessibilidade e aceitação da sua particularidade, do seu 

modo e interação com os demais ouvintes.  

Os surdos consideram que a escola é um lugar onde se faz presente a menção 

aos meios que podem favorecê-los a melhorar a comunicação e as vivências com o 

mundo diferente do silêncio, o mundo da oralidade. E é na escola que o contexto dos 

enunciados surdos se concentram para reivindicar o reconhecimento da cultura e 

costumes próprios da comunidade. 

No canal Isflocos “Renan Remígio”, lançando olhares de diferentes produções 

surdas, nos deparamos com uma publicação da entrevista do gerenciador Renan com 

o Gabriel, dos “Isflocos”, a respeito do mesmo vídeo do dia Nacional do surdo. 

Questiona-se a Gabriel a intenção da produção reunindo tantos outros surdos que 

possuem mais diferenças culturais, ao que Gabriel responde: “pois as pessoas 

pensam que a comunidade surda só vive uma coisa, não é bem isso, por exemplo: eu 

tenho minha história, ele tem a dele, cada um tem sua”. 

Gabriel salienta o vídeo como uma nova aprendizagem, uma atitude que 

devolve autonomia para falar de si mesmo. Assim, em um trecho do vídeo, é possível 

perceber no interior do discurso de Gabriel a existência de novos enunciados surdos, 

escreve-se a possibilidade de serem autores de suas próprias experiências tornando 

mais visível o jeito de ser surdo.   

 

Figura 09: Enunciado dia do surdo

 
Fonte: Canal Isflocos (2018). 
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A questão do governo na área da surdez é, sobretudo, um acontecimento que 

marca todas as narrativas dos sujeitos surdos. Quando Foucault fala da necessidade 

de uma análise genealógica, é para que compreendamos que, mesmo que o poder 

esteja atuando na condução dos indivíduos, esses resistem às práticas que tentam 

enquadrá-los, classificá-los, normatizá-los e controlá-los.  

O enunciado presente na figura 10, a seguir, nos diz muito sobre a luta social 

dos surdos para serem humanamente reconhecidos, numa produção de sentidos que 

requer uma reflexão discursiva do acontecimento, memória responsável pelo 

despertar da autonomia atualmente tão presente nos contextos educativos, já que a 

língua materna para estes sujeitos é uma grande barreira a ser enfrentada mediante 

a uma comunidade majoritária de comunicação oral. 

 

Figura 10: Enunciado sobre ultrapassar obstáculos 

 
Fonte: Canal Isflocos (2018). 

 

Os obstáculos partem do entravamento da comunicação da escola que não se 

adequa à cultura surda e que, inclusive, tem sido lócus de desdobramentos e da 

construção de enunciados pertinentes a um novo modelo inclusivo de educação. 

Nesse aspecto, os surdos iniciaram um duelo, “ouvinte/surdo”, em um jogo de 

visibilidade e prova da capacidade de ser, numa necessidade enorme de mostrar à 

sociedade o espaço da surdez.  

Fazendo essa reflexão da governamentalidade com a percepção da 

importância da escola como ambiente de vários olhares acerca do respeito à cultura, 

língua e costumes interrompidas pelas segregações derivadas das relações de 

saber/poder, observamos mudanças em seus discursos por razões antes 

adormecidas pelo entorpecimento das políticas públicas implantadas, a fim de definir 

um futuro ligado muito mais às práticas ouvintistas do que a importância de 
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permanecer livre o uso da língua de sinais, razão pelo qual estes sujeitos transferem 

o silencio para um discurso consistente de afastamento dos ouvintes. 

Mediante a essa nova escrita de si, concordamos com Lunardi (2005) quando 

a autora ressalta que: 

 

Os discursos, ao redor e dentro dos quais se produzem as noções de 
normalidade em torno dos sujeitos surdos, estão estruturados a partir 
de algumas dicotomias ou oposições binárias – ouvinte/surdo, língua 
oral/língua de sinais, deficiência/diferença, normalidade/anormalidade 
minoria/maioria, saúde/enfermidade – que colocam, de um lado, um 
termo dominante que acaba funcionando como referência e que, por 
sua vez, só pode ser sustentado pelo segundo, que significa a falta ou 
a negação (LUNARDI, 2005, p. 03). 

 

É nesses termos que a comunidade surda tem construído alguns enunciados 

favorecendo cada vez mais a necessidade de conhecimento de suas identidades e os 

processos que os fazem preferir a exclusividade em alguns espaços discursivos. Essa 

dicotomia, que para alguns educadores tende muitas vezes a dispersar os ouvintes 

da comunidade surda, para os próprios sujeitos surdos apenas fortalece os seus 

modos de vida. 

Portanto, Gabriel ainda questiona o porquê da existência de um dia exclusivo 

para o surdo, por que essa referência seria tão importante já que tratamos em várias 

falas a respeito de igualdade de direitos, de espaços, de representatividade?  

 
Figura 11: Enunciado sobre o significado da data 

 
Fonte: Canal Isflocos (2018). 

 

As relações de poder e as resistências andam juntas e são definidas pelas 

redefinições das ações individuais ou de um determinado grupo que enfrentam as 

práticas de um discurso contrário à subjetivação dos sujeitos surdos. A análise 
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foucaultiana dessas resistências implica no fato que o poder não deixa de existir com 

o surgimento das narrativas de resistência, mas que consegue transformar/modificar 

as forças de uma sociedade. Para Sampaio (2007),  

 

O variável grau de força das ações de resistência atinge grupos, 
indivíduos e, principalmente, a vida, alteram modos de agir e 
provocam fragmentos na sociedade, se rearticulam não na síntese 
dialética, mas num afrontamento inexorável (SAMPAIO, 2007, p. 06). 
 

Poderíamos caracterizar a historicidade da surdez e os seus contextos da vida 

surda em anos de protestos, de reivindicações de políticas públicas para atendimento 

às necessidades linguísticas dos surdos, para melhorar a vida em sociedade. Ou seja, 

desde o fracasso dos métodos oralistas até a causa pelo direito de uso da língua de 

sinais como língua legítima de comunicação entre surdos e ouvintes.  

As discussões de uma educação adequada e de promessas para uma inserção 

de equidade dos surdos, davam esperança para a autonomia e o fortalecimento da 

cultura surda. Nesse entremeio, após o consentimento de metodologias voltadas para 

a aprendizagem da língua materna, abriram-se muitas portas para que surdos se 

(re)inventassem e começassem a descontruir os rótulos praticados pelo 

assistencialismo da abordagem clínico-terapêutica que via o surdo como um indivíduo 

a ser curado e mantinha-o sob o controle do governo, que por meio do saber clínico 

anulava o surdo como um sujeito capaz de aprender a se comunicar com o ouvinte. 

Sabemos, portanto, que as leis sancionadas para amenizar o sofrimento dos surdos, 

ainda que tardiamente, permaneceram como alvo de resistências, visto as diversas 

mudanças no âmbito legal das políticas públicas da população a serem atendidas de 

maneira cívica e tantas outras medidas governamentais que entram na pauta da luta 

surda. Tratando das lutas dos surdos que configuram a resistência desses sujeitos, 

Lopes (2017, p. 292) assim se posiciona:  

 

Feito um rápido apanhado de acontecimentos que permitem ver 
alguns efeitos da manutenção de “um ronco surdo”, mas não inaudito 
da batalha, respondo que não é inútil revoltar-se. Afinal, no caso dos 
surdos, a revolta e a luta são condições para a existência das 
comunidades surdas.  
 

Quando nos referimos às lutas dos surdos, lembramos das lutas que 

reivindicavam a educação dos surdos e nestas o ensino da língua materna como 
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prioridade linguística de aprendizagem. A luta pelo reconhecimento da língua de sinais 

como disciplina representou uma grande conquista da resistência dos surdos, dando 

visibilidade à presença desses sujeitos na escola e na sociedade. 

Mesmo com algumas conquistas, ainda resta muito a ser alcançado. Um fator 

importante da luta diz respeito a como se concebe a surdez em muitas práticas sociais, 

especialmente como ela é vista pela comunidade ouvintista.  

Frisando ao que foi relatado anteriormente, a escola é o lugar em que os surdos 

mais se manifestam atualmente, é onde há uma abertura maior para expressarem 

seus sentimentos e suas insatisfações. É através do espaço escolar que a 

comunidade exige interação com seus diferentes e desejam estar inseridos no meio, 

sendo tratados apenas como alguém que não ouve, mas possui uma língua materna. 

O enunciado de Gabriel expresso na figura 12, exemplifica bem esta questão. 

 

Figura 12: Enunciado sobre fazer parte da sociedade 

 
Fonte: Canal Isflocos (2018). 

 

O enunciado, “queremos fazer parte da sociedade”, manifesta a memória da 

segregação conferida ao surdo no passado e inscreve sua luta no presente. A 

memória do presente ressignifica o surdo como sujeito de direito, como cidadão, 

inscrevendo uma história do presente do sujeito surdo.  

Do mesmo modo, no “diário de Fiorella”, a mãe Francielle comemora a surdez 

(figura 13) como resultado do diagnóstico da filha que inspirou a criação da página 

como forma de orgulho pela identidade surda e que por via direta e indireta auxilia 

muitos pais ouvintes ou surdos no desafio da educação, na aquisição e convivência 

com a língua de sinais. Nesse sentido, entende-se que o ser surdo atravessa uma 

nova perspectiva de subjetividade, o governo de si e suas técnicas e desdobramentos 

ampliam as narrativas de resistência e superação. 
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Figura 13: Postagem do Facebook 

 
Fonte: Página do Facebook - O diário de Fiorella (2018). 

 

Questionamos por que comemorar um diagnóstico? Oriundos de um estigma 

social que os impedia de formar famílias, pouco acesso a escolas especializadas, 

famílias com identidades embaçadas e com raríssimo contato aos meios de 

comunicação linguística natural dos filhos surdos. Como cita-se até hoje na literatura, 

filhos surdos de pais ouvintes tendem a sofrer um déficit maior de aprendizagem na 

língua materna posto que há o indulto da oralidade. 

O que descreve a aceitação e (re)socialização, se assim pudermos nos referir 

quando tratamos de povos surdos em um lócus ouvinte, é para a família de Fiorella 

um orgulho. Eles denominam de orgulho surdo, assim como existe o orgulho gay, 

orgulho negro etc., porque se trata de uma distinção da normalidade, da regra, da 

sistematização do poder. É importante destacar como os sujeitos do enunciado acima 

se relacionam com o fato de serem pais de uma filha surda, eles marcam no discurso 

o fato de que ser surdo não constitui um problema: “estamos felizes”. Isso pode ser 

fruto das conquistas que os sujeitos surdos registram na atual conjuntura, em que são 

vistos como diferentes, mas não anormais. Mostra também a relação que tais sujeitos 

mantém com a experiência surda e com o governo de si no tocante a essa experiência. 

Conforme Portocarrero (2011, p. 74), 

 

A luta contra as formas de rejeição, ou melhor, a luta contra a 
submissão da subjetividade, estaria se tornando cada vez mais 
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importante, relativamente às lutas contra as formas de dominação e 
exploração econômica e social, que, é claro, se mantém  

 

Na luta por reconhecimento e espaço na sociedade, os sujeitos surdos 

enfrentaram muitas adversidades. Para exemplificar, podemos destacar que a língua 

materna de comunicação e expressão linguística fora limitada pela errônea ideia de 

uma filosofia ouvintista10, formando bloqueios na formação identitária desses sujeitos. 

Entretanto, abre-se no presente espaço para a representatividade dessas identidades, 

sendo atualmente demarcada por associações, grupos e comunidades virtuais com o 

objetivo de se refazer, de se redescobrir como sujeitos também normais. 

Para Foucault (2008a), o sentido de governamentalidade é um pouco mais 

além do que entendemos de relações de poder das instituições. Também se refere às 

formas de subjetividades, isto é, tem a ver com como os sujeitos traçam estratégias 

para se conduzirem frente às estratégias de poder. Assim, se pensarmos na 

governamentalidade dos sujeitos surdos, diremos que a comunidade surda começou 

a se posicionar sobre o processo de identidade, na luta para desfazer a visão de que 

eles são uma ameaça à integração e socialização com os ouvintes, sendo 

considerados incapazes por serem portadores de uma patologia, conforme 

considerava a comunidade ouvinte. 

A luta em busca de serem tratados como normais liga-se à questão das 

estratégias voltadas ao cuidado de si e ao governo de si. Tem a ver com as brechas 

encontradas pelos sujeitos para resistirem às ordens discursivas impostas pelas 

contínuas e complexas relações de saber-poder que, por muito tempo, os objetivaram 

enquanto anormais. 

Courtine (2013) se fundamenta em Foucault para explicar como se 

estabelecem as estratégias do poder para produzir o indivíduo anormal, o que nos 

serve para mostrar como essa prática é antiga, embora ressoe como memória e se 

repita em algumas práticas sociais. Para o autor, 

 

É no limiar dos anos de 1880 que alcança seu apogeu esta exibição 
do anormal, elemento central de um conjunto de dispositivos que 
fazem da exposição das diferenças, estranhezas, deformidades, 
enfermidades, mutilações, monstruosidades do corpo humano o 
suporte essencial de espetáculos onde se experimentam as primeiras 

 
10 De acordo com Skliar, o ouvintismo trata-se de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir 
do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte (SKLIAR, 1999, p. 15).  
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formas da indústria moderna da diversão de massa (COURTINE, 
2013, p. 121).  

 

Tomando o pensamento de Foucault para pensarmos as práticas de tratamento 

do sujeito surdo na sociedade, percebemos que a produção deste enquanto anormal 

favoreceu a instauração de políticas educacionais nada favoráveis a esse público num 

passado recente. 

Um exemplo dessa situação pode ser dado a partir do acontecimento do 

Congresso de Milão em 1880, que deflagrava a língua de sinais como expressão 

negativa dos surdos que estivessem em desenvolvimento. Daí então, o Estado passou 

a adaptar a educação rejeitando o ensino da língua materna para os surdos e 

priorizando medidas ouvintistas que afetaram as minorias e retardaram o direito à voz 

e vez na sociedade. Com essa prática de segregação linguística, os surdos passaram 

por outras filosofias educacionais que não iremos nos ater, porém, destacamos o 

Oralismo, Comunicação Total e, por último, o Bilinguismo. 

Assim, inaugura-se o controle sobre os surdos. A subjetividade afetada não era 

apenas educacional como citam as literaturas, mas também familiar e, em um discurso 

mais denso e polêmico, a visão da medicina na identificação desses sujeitos rotulados 

como portadores de uma patologia que deveria ser reversível, levou a muitas medidas 

disciplinares na área da saúde, principalmente no que diz respeito aos discursos de 

especialistas fonoaudiólogos carregados de rotulações ludibriadoras aos pais ou 

parentes de surdos. 

Lulkin (2016), ao escrever o discurso moderno sobre surdos, destaca o poder 

de uma nova categoria: “se funda uma identidade pela oposição surdo-mudo versus 

ouvinte falante, fruto de uma ciência interessada na correção do desvio, na 

humanização do selvagem, na reabilitação do deficiente” (LULKIN, 2016, p. 41). Não 

é difícil imaginar, portanto, séculos mantidos pelo poder e governo dos outros e não 

de si. A regulação das identidades surdas como patologias, feriu gravemente o 

desenvolvimento linguístico destes sujeitos, pois trouxe ao surdo modos de vida que 

desrespeitaram sua cultura em meio aos ouvintes.  

Na sessão seguinte, veremos a análise de uma página virtual por meio da qual 

poderemos discutir sobre as maneiras pelas quais os surdos se veem representados 

na sociedade ouvinte. 
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3.2 Surdez: a invenção do conceito 

 

A surdez estudada atualmente é basicamente algo muito recente nas literaturas 

acadêmicas, visto que a Lei oficial no Brasil só veio a ser promulgada no ano de 2002 

e a memória construída até esse período acumulou, transformou e ressignificou 

conceitos. Nós trabalharemos na apresentação do conceito de superação e surdez 

considerando os enunciados surdos. 

É preciso celebrar a visibilidade com que se tomou a surdez nos últimos anos, 

isso porque a definição não mais se baseia no modelo clínico, mas em um modelo 

filosófico e social que transcende a ideia de segregação e/ou da distinção de 

indivíduos, cuja forma de comunicação é a língua de sinais. 

A surdez teve seu conceito reformulado ao longo de décadas, uma vez que tais 

alterações na denominação remetiam a um grupo específico de pesquisadores que 

se preocupavam mais com a evolução clínica do indivíduo que possuía o diagnóstico 

de surdo do que com as adaptações pedagógicas e sociais necessárias. Contudo, 

percebemos que falar de surdez em si é também discutir as características de um 

sujeito que apresenta surdez. 

Carvalho, Nascimento e Garcia (2015) relatam que, em termos das temáticas 

educacionais, evita-se usar o termo deficiente auditivo por designar um outro 

significado para a surdez. Na literatura, o termo deficiente auditivo referido aos sujeitos 

que não se identificam como surdos e que não fazem uso das políticas públicas, 

estabelecem a grande diferença para o conceito de surdez. Aceito pela comunidade, 

para diferenciar as características de cada identidade, a comunidade surda utiliza o 

termo “sou surdo” como destaque em seus enunciados, parece evidenciar-se, com 

isso, uma (re)afirmação de identidade. Assim, concordando com Lopes (2011, p. 18), 

 

A surdez é entendida como uma invenção quando a vemos como um 
traço/marca sobre o qual a diferença se estabelece produzindo parte 
de uma identidade; quando a usamos para nos referirmos àquilo que 
não sou; quando ela é que mobiliza a formação de políticas de 
acessibilidade; quando ela começa a circular em diferentes grupos 
como uma bandeira de luta pelo reconhecimento daquele que se 
aproxima, antes de qualquer outra razão, porque compartilha de uma 
experiência comum (ser surdo).  

 

O surdo reconhece-se na história e memória construída ao longo de décadas 

sem ao menos encontrarem suas próprias maneiras de ser e viver sua cultura e 
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identidade. Até que surgisse alguma política voltada para o desenvolvimento da 

educação e cidadania, os surdos percorreram longos caminhos de exíguas 

manifestações que aderiam somente a eles próprios. 

A temática discursiva da visibilidade surda na página de Fiorella permitiu à 

sociedade esse olhar distinto para a autonomia, bem como para as condições de 

ensino dos pais enquanto também indivíduos com surdez. Essa página de Fiorella 

objetiva não só externar o orgulho da surdez como resistência, mas expressar as 

diversas maneiras de ser surdo. Esse gesto representa, então, um ato de afirmação 

do sujeito na sua luta por educação e cidadania.  

Como no “Diário de Fiorella”, a primeira postagem do diagnóstico foi uma das 

inspirações para continuar nessa reflexão da subjetividade do sujeito surdo em 

reconhecer que a surdez não é uma falta, uma doença, mas sim um reconhecimento 

de si. Nesse sentido, a publicação sobre o aniversário de 4 anos de Fiorella, na qual 

a mãe comemora mais uma vez o orgulho surdo, traz novamente esse enunciado que, 

para a gerenciadora da página, deve ser lembrado para que os ouvintes possam 

internalizar a normalidade das pessoas surdas na sociedade. 

Observamos que muitos comentários da postagem abaixo (figura 14), 

apresenta pais de filhos surdos que salientam o uso do implante coclear e a não 

alfabetização em língua de sinais.  

 

Figura 14: Enunciado do Diário de Fiorella 

 
Fonte: Página do Facebook – Diário de Fiorella (2018). 

 

O objetivo de Franciele em mostrar o desenvolvimento de Fiorella, através de 

uma rotina diária, é justamente quebrar esse paradigma da não aceitação do filho 

surdo, consequentemente, a recusa do uso da língua de sinais, sob o receio de 
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retaliações sociais, retardo mental linguístico e interação limitada, devido à pouca 

comunicação na língua materna. Sabemos que a surdez por muito tempo entendida 

como um defeito, levou os surdos a sérios atrasos tanto na escola como na família e 

em suas outras relações.  

Retomamos às questões educacionais, como reflexão sobre a biopolítica do 

governo, que são inseridas nos planos de educação de surdos, para mostrar que 

essas formas de afirmação da surdez ecoam como um impropério à população ouvinte 

quando tais medidas aplicadas em escolas desarranjam o real sentido da surdez, 

agora tida como representação do sujeito surdo e apresentada à sociedade como 

diferença e capacidade como qualquer indivíduo. 

A normalidade paralela à surdez ainda é palco de reflexões, dúvidas e 

pesquisas quanto à existência de uma causa clínica que representa o surdo como um 

sujeito sem legitimidade linguística. A normalidade é vista como um discurso oficial 

em diversas áreas da medicina, da educação e até dos direitos humanos. Numa ótica 

da norma, Lopes et al. (2010, p.12) afirma que: 

 

A norma funciona de formas diferentes nos dispositivos disciplinares e 
nos dispositivos de seguridade. Os dispositivos disciplinares e os 
dispositivos de seguridade são diferentes técnicas apontadas por 
Foucault (2008a) no decorrer de seus estudos sobre as artes de 
governar. Os dispositivos disciplinares são estratégias que emergem 
no decorrer do século XVIII para controlar e disciplinar os corpos. Já 
os dispositivos de seguridade são os que se referem a estratégias para 
governar a população a partir do jogo entre liberdade e segurança. É 
necessário destacar que um dispositivo não exclui ou substitui o outro. 
No que se refere a sua relação com a norma, no primeiro caso, há uma 
ênfase nos processos de normação, ou seja, primeiro define-se a 
norma e depois se enquadram os sujeitos como normais ou anormais.  

 

Como se vê, as práticas de governo, cujas políticas se baseiam nas normas 

passaram a instituir práticas de normalização dos surdos, como o uso de aparelhos 

auditivos e o implante coclear. Sabe-se que o uso dos métodos oralistas ainda são 

aplicados nas escolas regulares tendo em vista que a deficiência auditiva requer, em 

alguns casos, a utilização de recursos auriculares para aqueles que não possuem 

surdez profunda.  

Nessa ótica da oralidade, a surdez perde um pouco o olhar sócio- histórico, pois 

sabendo das práticas que induzem ao oralismo forçado, metodologias que exigem o 

português falado não respeitando a língua de sinais, os indivíduos com surdez passam 
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pelo processo de normalização para que não seja admitido pelo Governo as medidas 

de políticas de expansão na área de inclusão. Foucault (2001) em Os Anormais, obra 

no qual tenta estudar as instituições que conceituam a normalidade e a prática de 

normalização, nos diz que:  

 

Essa emergência de poder de normalização, a maneira como ele se 
formou, a maneira como se instalou, sem jamais se apoiar numa só 
instituição, mas pelo jogo que conseguiu estabelecer entre diferentes 
instituições, estendeu sua soberania em nossa sociedade 
(FOUCAULT, 2001, p. 23). 

 

O poder da norma traz vários significados para a surdez, dentre elas as 

constituições dos sujeitos em identidades embaçadas por conta da severa prática 

ouvintista que tenta apresentar caminhos contrários ao desenvolvimento social da 

pessoa surda. Estas instituições aderiram a um ensino que não respeita a língua de 

sinais como língua materna, pregando a inclusão educacional a um quadro 

homogêneo de adaptações metodológicas no atendimento da pessoa surda. 

Tais metodologias evidenciaram o fracasso do sujeito surdo na escola e na 

sociedade, portanto, a surdez para a norma é o motivo pelo qual estes sujeitos não 

avançam na educação, dando prioridade para que o ensino oral ocupe espaço nas 

escolas. A materialidade do discurso dessas práticas se dá a partir do entendimento 

que se tem da pessoa surda como sendo um sujeito afásico e que não é capaz de se 

comunicar. 

O discurso clínico-terapêutico evidenciou/evidencia um período de sacrifício 

linguístico e cultural das pessoas surdas. A autonomia vista apenas para os que eram 

dentro da norma, estaria longe não só para estes sujeitos, mas para os indivíduos com 

outros tipos de deficiência. Assim, a surdez é entendida apenas como uma condição 

clínica, contida nos moldes da normalização e dos discursos políticos. 

A página de Franciele – “O diário de Fiorella”, apresenta uma resposta contra 

esse tipo de normalização do sujeito com surdez. Vimos que desde os primeiros anos 

de vida de Fiorela, seus pais trataram de se distanciar do discurso da normalização. 

É intenção dessa página na rede social, afrontar discursos que defendem a oralidade 

e subtraem as possibilidades do desenvolvimento da autonomia surda, pois 

consideram a surdez não como deficiência, mas sim como diferença. Francielle, 

enfatiza através das narrativas com a filha surda esta autonomia surda de escolhas, 
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de decisões e dos aspectos que envolvem a surdez. Lembramos, conforme Skliar 

(2016, p. 10), que: 

 

[...] ainda que o modelo clínico seja entendido como o disciplinamento 
do comportamento e do corpo para produzir surdos aceitáveis para a 
sociedade dos ouvintes, em algumas representações ilusoriamente 
antropológicas o discurso parece ser ou é o mesmo. A língua de sinais 
é, para ambos os casos, um meio eficaz para resolver a questão da 
oralidade dos surdos, mas não, por exemplo, um caminho para a 
construção de uma política das identidades surdas. 

 

A constituição dessas identidades seria capaz de desmitificar primeiramente a 

própria subjetividade do sujeito surdo através do reconhecimento de si e das técnicas 

de si como processo de desdobramentos da formação do sujeito. Segundo Strobel 

(2008), há cinco tipos de identidades surdas que foram pesquisadas a partir das 

primeiras discussões acerca do conceito de surdez no âmbito da formação cultural e 

que são representativas dos grupos de minorias como por exemplo, as associações. 

Tais identidades são classificadas em híbrida, flutuante, política, embaçada e 

diáspora. Quando estudadas e discutidas no contexto da surdez, preconizam melhor 

a respeito das características de subjetivação dos sujeitos surdos. Ressalta-se que a 

caracterização das identidades surdas, assim denominadas, propõe um 

conhecimento cultural próprio da comunidade e que são considerados pelos surdos 

como suas principais experiências de aceitação. 

 

3.3 Políticas para um novo conceito da surdez 

 

Os movimentos surdos formaram várias lutas históricas no Brasil ganhando 

cada vez mais espaço nas discussões políticas e sociais. A construção desse novo 

conceito da surdez, a partir da reflexão dos movimentos surdos, fez com que alguns 

pesquisadores ouvintes aderissem à luta no intuito também de colaborar no 

desenvolvimento da autonomia surda. 

Conforme Barros (2014), sobre a historicidade dos movimentos surdos, após o 

fracasso do oralismo, tiveram outras configurações: 

 

As reivindicações internas mobilizadas pelos agentes surdos eram 
basicamente o acesso às informações através da Libras, justificadas 
pelo mesmo argumento que compunha a demanda principal do 
movimento: condição de igualdade de oportunidades, e o poder de 
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decisão sobre suas próprias vidas. A defesa da Libras se tornou 
prioridade entre os agentes surdos, e essa bandeira de luta específica 
fez com que o grupo criasse autonomia diante do movimento de 
pessoas com deficiência (BARROS, 2014, p. 10).  

 

A língua de sinais ao ser proibida no Congresso de Milão passou a ser 

extremamente desejada pelos surdos, fato que deu força aos movimentos e foram 

produzindo diversas formas para preconizá-la. Repete-se na literatura, como dito no 

capítulo anterior sobre a memória deste evento e a sua representatividade para os 

surdos. É praticamente unânime os sujeitos relatarem sobre o evento e destacarem o 

quanto a proibição da língua ressignificou a surdez e a trouxe não mais como uma 

condição clínica, mas sim como identidade. A importância da língua materna e a 

defesa persistente de sua implantação e uso pelos ouvintes salienta-se também pelas 

retaliações sofridas quanto ao silêncio e expressões pejorativas como “surdo-mudo”, 

“mudo”, “mudinho”, denotando incapacidade linguística e/ou cognitiva. 

Portanto, além da luta pela língua de sinais os surdos também divulgam a 

necessidade da consciência pelo uso da terminologia correta ao se referirem à 

comunidade. No nosso corpus, o canal “Visurdo” está presente na lista de postagens 

sobre o termo ‘surdo-mudo’ em que os surdos, Andrei e Tainá, postaram um vídeo 

especial explicando e enfatizando a necessidade de esclarecer as dúvidas de ouvintes 

com relação à suposta mudez desses sujeitos, algo cuja discussão é bastante comum 

atualmente.  

 

Figura 15: Enunciado do canal Visurdo 

 
Fonte: Canal do Youtube – Visurdo (2018). 
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Ainda há um debate muito forte entre a comunidade surda quanto ao uso da 

língua de sinais, língua que legitima suas identidades. Esse enunciado do canal 

exibido da figura 15 se repete em outros vídeos, o que demonstra o destaque de 

reflexão e a recorrência de desconhecimento por parte dos ouvintes. Outrossim, a 

surdez é um conceito histórico, porém, parece se apresentar como algo inédito entre 

os meios de comunicação e, principalmente, na área da educação. O ineditismo a que 

nos referimos aqui é uma observação peculiar dos discursos que vêm sendo 

construídos e reformulados comumente no âmbito político e pedagógico, perfazendo 

não só uma reflexão genérica da inclusão de surdos na sociedade, mas causando 

uma acareação do que seria conhecer o surdo e compreender suas especificidades 

culturais e linguísticas. 

Como efeito desse desconhecimento, há a preocupação das práticas sociais 

que produzem discursos de normatização que não encaixam a surdez como 

possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Com base nisso, a 

educação é a mais precária no conhecimento cultural da surdez, acarretando falhas 

na aproximação dos ouvintes para com os surdos. 

Nesse mesmo vídeo de Andrei e Tainá, observamos a resposta dos seguidores 

do canal e encontramos muitos questionamentos acerca do termo, “surdo-mudo”, 

outros diziam não saber que o surdo possuía uma forma própria de expressar 

sentimentos e ideias através das mãos.  

A observância dessa exigência quanto ao conhecimento da língua materna é 

um apelo aos ouvintes para que a comunicação traga uma interação, acessibilidade 

e, por sua vez, desconstrua a anormalidade por uma ‘falta’ do aparelho fonador. É 

pela língua materna, reconhecida e aceita pela comunidade, que os surdos expõem 

sua subjetividade e aprendem sua própria cultura, entendendo-se a si mesmo e com 

seus nativos. 

Continuando as indagações da aprendizagem da língua de sinais no canal 

Visurdo, esta representatividade revela discursos de aceitação dentro da própria 

comunidade surda em relação à convivência com os ouvintes na sociedade. 
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Figura 16: Enunciado do canal Visurdo 

 
Fonte: Canal do Youtube – Visurdo (2019) 

 

No enunciado acima, os irmãos Tainá e Andrei indagam que os sujeitos surdos 

tratados numa óptica de igualdade, sentem-se inseridos na sociedade de forma justa 

e que de fato isso ajuda no cumprimento de suas ações sociais como qualquer 

cidadão comum. Para Foucault, essas questões das relações de poder na própria 

constituição ética do sujeito surdo, retratam as técnicas de si no sentido de enfatizar 

as análises genealógicas dos discursos surdos. 

Nesse atravessamento das relações do mundo ouvinte e do mundo surdo, o 

sujeito é protagonista de suas formas de vida, que mesmo sendo deslocado na política 

da normalidade como vimos em vários trechos de nosso trabalho, o surdo procura se 

(re)inventar em contrapartida com os estigmas da sociedade. 

Os irmãos surdos, Tainá e Andrei, neste enunciado destacam ainda o ser surdo 

nos espaços que são ocupados em sua maioria por pessoas que desconhecem a 

cultura, a rotina diária frente aos desafios da comunicação. Contudo, a questão da 

subjetividade no enunciado pesquisado remete a uma transformação nas técnicas de 

si que citam a liberdade de expressar-se, de pontuarem suas inquietações, através da 

língua materna dos sujeitos. 

Por esse dado arqueológico, Foucault interessou-se pelos processos de 

organização política das sociedades despertando-o para aqueles que eram separados 

da sociedade. Quais seriam essas técnicas que fazem parte desses processos 

considerados pelo autor como produção da subjetividade? 

Nesse enunciado seguinte, a resposta dos irmãos surdos no canal Visurdo 

compreende os modos como se subjetivam, apesar de serem considerados como 

sujeitos anormais pela população leiga de sua cultura. 
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Figura 17: Enunciado do canal Visurdo 

 
Fonte: Canal do Youtube – Visurdo (2019) 

 

Desse modo, os surdos buscam incessantemente mostrar para a sociedade 

que são capazes de realizar atividades distintas, que por sua dificuldade linguística 

com as línguas orais são interpretados como incapazes de executar tais ações por 

conta da sua surdez. A surdez, portanto, discutida por eles como um conceito não 

clínico, mas como diferença linguística na comunidade surda. 

Porto Carrero (2011, p. 81) justifica que:  

 

Cada vez mais, a preocupação com o cuidado de si perpassa o 
pensamento filosófico e ético, exigindo novas elaborações sobre os 
conceitos de liberdade, moral, subjetividade, individualismo, verdade, 
prazer, desejo, entre outros, conferindo-lhes relevância renovada para 
a constituição de estratégias tanto de crítica à sociedade 
contemporânea quanto de reflexões sobre as questões daí 
decorrentes.  

 

A autora nomeia o cuidado de si para a compreensão das estratégias que 

fazem parte da constituição ética do sujeito. Nesses termos, e frisando a assertiva 

acima, exige-se na análise do enunciado uma nova elaboração do que entendemos 

por subjetividade e técnicas que são representadas pelos surdos. 

Em toda a perspectiva de nossa análise e nos enunciados coletados que há 

além da repetição, da resistência quanto ao conceito da surdez, os parâmetros que 

os colocam na normalidade soa, portanto, como um modo de subjetivação 

contemporânea e que se insere aos efeitos de sentido. 

Para Foucault, a ética do sujeito estudada por ele nas investigações da 

construção da subjetividade se faz pelo enfrentamento dos discursos que são 

circulados como verdade e, por isso, a discussão do canal Visurdo em consonância 
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com o autor francês enfatiza a importância para as novas enunciações que se referem 

ao sujeito surdo e a surdez. Os irmãos Taina e Andrei, prescrevem que o canal auxilia 

nessa preconização dos novos discursos e levam ao debate a desconstrução do 

pensamento sobre a pessoa surda antes vista como pária da sociedade. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde o fim do século passado e início deste, sujeitos tidos como anormais por 

diferentes saberes e práticas sociais estão construindo uma experiência de luta para  

inscreverem socialmente o espaço da diversidade, reivindicando o respeito à  

diferença desapegada do estigma da normalidade, tomada culturalmente como 

padrão para a classificação e qualificação dos sujeitos e que produz a dicotomia 

normal X anormal, que institui a segregação e discriminação dos sujeitos que não 

entram no crivo da normalidade. 

Na luta por esse lugar social, encontram-se os sujeitos surdos que questionam 

os efeitos da norma. Essa, como afirma Foucault (2001), tem uma função positiva de 

intervenção, de transformação, porque carrega em si dois princípios: um de 

qualificação e outro de correção. Desse modo, sua função não é excluir e rejeitar, 

mas, ao contrário, ela descreve, qualifica, classifica e determina como se deve operar 

no processo de correção, de mudança.  

Ocorre que a norma funciona como um dispositivo de poder que produz 

subjetividades a partir das políticas de qualificação e de políticas de correção que 

impõem saberes e produz historicamente os sujeitos dentro de um quadro de 

referência que institui o sujeito normal e o anormal. É assim que os discursos de 

inclusão incluem a diferença (leia-se o anormal) como aquilo que deve ser tratado 

para se adequar à norma. No caso dos surdos, a luta se marca para evidenciar o fato 

de que os surdos não são variáveis do ouvinte, e sim, mais um dos tantos sujeitos que 

constitui o tecido social com suas singularidades, mostrando que a produção da 

diversidade é um fato político e é neste plano que a diferença não precisa de correção, 

mas de espaço para o convívio humanamente digno. 

Nesta dissertação, tratamos desses discursos e dos seus mecanismos de 

produção de verdades e subjetividades. Analisamos enunciados de sujeitos surdos 

dispostos nas redes sociais, objetivando analisar a relação saber-poder e resistências 

na produção ética de sujeitos surdos na contemporaneidade. A análise mostrou que 

os surdos lutam cotidianamente na produção de sua subjetividade, especialmente 

afastando-se das políticas que os classificam como anormais, reivindicando o 

reconhecimento político e social de sua singularidade. Isso se marca nos enunciados 

ao inscreverem a luta pelo reconhecimento da língua de sinais como mecanismo de 
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interação social, ao se contraporem às políticas de ensino que desconsideram os 

saberes surdos e na luta pelo ensino bilíngue nas escolas. Essas lutas são 

representativas da resistência surda.  

Para tratar da produção da subjetividade surda, recorremos à noção de 

governamentalidade, especialmente da inflexão que Foucault realiza em seus estudos 

e que a relaciona à constituição ética dos sujeitos. Por meio dessa operação, vimos 

que os surdos se constituem como sujeitos nas experiências de vida que lhes ajudam 

na construção do ser surdo na contemporaneidade, o que passa por um exercício 

cotidiano de afirmação de seu lugar social e político. Assim, na relação poder-

governamentalidade-relação de si para consigo e relação de si para com o outro, 

esses sujeitos desenvolvem-se eticamente, marcando no presente a subjetividade 

surda como acontecimento que se dá em diferentes formas e pela singularidade que 

se marca nesta diferença. 
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