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Resumo:  As reflexões que atravessam o conteúdo dessa proposta são as relações de

poder e dominação dos corpos das pessoas deficientes, particularmente, os surdos. A

mesma tem por base alguns conceitos tratados por Foucault,  Canguilhem e Deleuze,

como  norma,  discurso,  disciplinarização  de  corpos  e  processos  de  singularização  e

subjetividades. Foucault em seus trabalhos aponta para a questão de como o corpo – ao

menos desde o século XVI – serviu na formulação de um saber, de um discurso de poder.

Pretendemos  traçar  um  percurso  através  do  relato  de  experiências  de  pessoas  que

exprimem a potência da vida em corpos ditos deficientes. No caso dos surdos, como

diferentes autores apontam, o lugar da deficiência e da surdez em particular vem sempre

acompanhado de um sentido ouvintista – aquele que provém das pessoas que ouvem

pelo canal auditivo. O debate atual em torno desse grupo social tem produzido uma nova

visibilidade que clama pelo reconhecimento de uma identidade, de uma cultura, de um

povo  surdo.  Tal  fato  tem  deflagrado  a  dinâmica  relacional  entre  surdos  e  ouvintes,

1  Grande  parte  desse  trabalho  pertence  ao  capítulo  1  da  tese  de  doutorado  da  autora,  intitulada
“Movimento  Social  dos  Surdos:  interseções,  atravessamentos  e  implicações”.  O  mesmo  foi
recentemente publicado na Revista Inclusiones, ISSN 0719-4706, volume especial,  jul./set.  de 2015.
Disponível em http://revistainclusiones.cl/num-especial-paris.html. 
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demarcando  novos  territórios  e  apontando  para  uma  processualidade  assimétrica  de

poder, o que por sua vez tem fornecido as bases para a reivindicação por uma política das

diferenças por parte dos movimentos sociais em torno da surdez.

Palavras-Chave: Surdos, anormalidade, deficiência.

Resumen: Las reflexiones que pasan por el contenido de la propuesta son las relaciones

de poder y dominación de los cuerpos de las personas con discapacidad, en particular, los

sordos.  La  misma  se  basa  en  algunos  conceptos  tratados  por  Foucault,  Deleuze  y

Canguilhem,  como  norma,  habla,  disciplinarización  de  los  cuerpos  y  procesos

singularización y subjetividades. Foucault en sus trabajos punta para la cuestión de cómo

el cuerpo - por lo menos desde el siglo XVI - sirve en la formulación de conocimiento, de

un discurso del poder. Tenemos la intención de trazar un camino a través del informe de

las experiencias de personas que expresan el poder de la vida en los cuerpos dichos

discapacitados. En el caso de las personas sordas el lugar de la discapacidad va siempre

acompañado de un sentido ouvintista de discernir sobre la sordera – que proviene de las

personas que escuchan el canal auditivo. El debate actual sobre este grupo social ha

producido una nueva visibilidad que requiere el  reconocimiento de una identidad,  una

cultura,  un  pueblo  sordo.  Este  hecho ha desencadenado la  dinámica relacional  entre

sordos  y  oyentes,  replanteando  nuevos  territorios  y  apuntando  a  una  fuente  de

procesualidad asimétrica de poder, lo que a su vez ha servido de base para la demanda

de una políticas de las diferencias por parte de los movimientos sociales alrededor del

sordera.

Palabras Clave: Sordos, anormalidad, discapacidad.

Introdução: sobre a noção de corpo

“O corpo do homem é sempre a metade possível de
um atlas universal.”

(Foucault, 1996: 38)

De algum modo todos temos certo  entendimento prévio  do que vem a ser  um

corpo. Não só pela experiência intrínseca que temos com nosso próprio corpo – algo

dado, que nos pertence – como também um elemento demarcador de fronteira entre o eu

e outrem – um corpo em meio a tantos outros. A idéia de corpo também pode vir atrelado

ao conceito de identidade quando alguns autores apresentam categorias como terceira



idade, idade da loba, crise da meia idade, para citar apenas algumas, nas quais o tempo

do corpo – marcado pela idéia biologizante da idade cronológica – se apresenta como um

elemento que se enoda a outros que, como tal, apresenta configurações que assemelham

os  corpos:  corpo  jovem,  corpo  idoso,  corpo  feminino,  corpo  deficiente...  Esse  texto

pretende apontar a questão do corpo nos discursos e práticas na área da  deficiência,

particularmente a surdez.

Em seus trabalhos, Gilles Deleuze (2000) ancorado na vida estóica aponta para a

relação  de  forças  vida  inerente  à  idéia  de  corpo.  Para  eles,  o  corpo  e  alma  são

inseparáveis.  Daí  não  existir  a  dicotomia  cartesiana  bastante  presente  em  nosso

cotidiano. Assim, alma é corpo e corpo é alma. Não se distinguem e não se separam.

Compõe um só sentido. O sentido do ser. Desse modo, os atributos que podem envolver

os corpos – velho, jovem, feminino, deficiente2 – são maneiras de ser. Podemos afirmar

que os corpos são atravessados por acontecimentos. Mas o conceito de acontecimento

não deve ser confundido com algo “que acontece (acidente), ele é no que acontece o puro

expresso que nos dá sinal e nos espera. (...) ele é o que deve ser compreendido, o que

deve ser querido, o que deve ser representado no que acontece” (Deleuze, 2000: 152).

Assim,  o  acontecimento  é  algo  em  si  mesmo  impassível  e  neutro  e  não  ativo  e

dependente de certa postura para que seja ativada sua potência criadora que possibilita o

surgimento do que Deleuze chama de diferença pura, a invenção do novo.

Por  essa via,  pensamos ser  os  conceitos  de  cultura  e  identidade reificantes  e

reacionários – um debate já presente na antropologia contemporânea – na medida em

que  se  pautam  não  na  emergência  de  um  novo,  e  sim  em  um  padrão  majoritário

esperado, estando a própria idéia de padrão a serviço de uma relação de poder e, em

última instância, um padrão não representa ninguém. Deleuze, ainda tomando por base o

pensamento dos estóicos, afirma que seu surgimento – o acontecimento – pode promover

a quebra nas linhas de regularidade do ser, possibilitando a dissolução das identidades

fixas a as produções subjetivas que nos enquadram em determinadas formas de conduta

– modos de ser – para que sejamos reconhecidos em nossas diferenças e variações

(Deleuze, 2000).

Para Deleuze, perguntar o que pode um corpo é o mesmo que perguntar como ele

se  compõe.  Como pode  um corpo  afetar  e  ser  afetado  e  que  conjunto  de  afecções

exprime sua essência, colocando em questão seus limites e possibilidades de criação.

Abordar a criação a partir da noção de acontecimento é propor pensar a possibilidade de

2  Ao longo do presente texto, vamos preferir usar essa categoria no formato itálico por entender que as
mesmas estão carregadas de idéias pré-concebidas e por isso mesmo estão longe de dar conta do
universo simbólico construído a partir da experiência cotidiana de surdos, cegos ou cadeirantes.



abertura do corpo para novos encontros e a partir destes, possibilidades outras de ser no

mundo,  isto é,  permitir  o  movimento de diferenciação na co-existência com os outros

seres, a partir de um dado concreto: a deficiência.

Aroyaldo Gama, em seus trabalhos, possui um olhar que em muito se assemelha

ao  de  Deleuze  ao  afirmar  que  o  corpo  possui  saber,  ele  “sabe  coisas  que  a  razão

desconhece. O corpo esquece e recorda. [...] O corpo não se esquece dos prazeres.”

(Gama, 2006: 266). Aqui é oportuno lembrar da obra de Michel Foucault (1999) em que o

autor tece a idéia de que o uso dos prazeres constitui um campo de apreciação e de

escolhas morais e modos de subjetivação dados por modos de sujeição, substância ética

e formas de elaboração e teleologia moral.

E  a  idéia  de  subjetividade  será  bastante  norteadora  no  presente  trabalho,

principalmente tendo noção da importância da união dos conceitos de subjetividade com

linguagem (Tedesco, 2003), questão que molda o corpo dos sujeitos surdos.

Os corpos tidos como anormais

“Seria o estado patológico apenas uma modificação
quantitativa do estado normal?”

(Canguilhem, 1995: 19)

Georges Canguilhem se preocupa em fazer a  distinção dos termos anomalia e

anormalidade. Anormal vem do latim e significa aquele que contradiz a regra. Anômalo

termo que vem do grego e significa aspereza, traços de irregularidades de um terreno.

Anomalia designa um fato, é apenas descritivo; e anormalidade refere-se a valor, é um

termo  apreciativo.  O  anormal  será  aquele  que  não  atinge  o  cumprimento  da  regra

possuindo um caráter negativo que será questionado pelo autor: “Não existe fato que seja

normal ou patológico em si. A anomalia e a mutação não são, em si mesmas, patológicas.

Elas exprimem outras normas de vida possíveis” (Canguilhem, 1995: 113).

Com o advento da filantropia no século XIX, a prática assistencialista ganhou força

crescente originando discursos naturalizadores da fragilidade dos chamados “portadores

de deficiência”, ditos “diferentes” ou “anormais”. Estes discursos serão responsáveis pela

formação de uma subjetividade de efeitos mais eficazes que a própria “deficiência”.  A

pessoa com deficiência, passa a se perceber e a ser percebido como inferior em relação

aos não-deficientes. A permanência em nossos dias desse caráter assistencial causa a

sujeição destes corpos forçando-os a permanecer neste lugar daquele que precisa ser

assistido (Foucault, 1996).



François Ewald sintetiza um pouco do pensamento foucaultiano no texto Anatomie

et corps politique. Ele põe em questão que um corpo só existe a partir de sua conexão ou

contato com outros corpos. No caso de uma genealogia das marcas que aos corpos são

imputadas, ele afirma que em Vigiar e Punir, Foucault se ancora no

“...ponto  de  vista  dos  corpos,  aquele  do  supliciado,  adestrado,
marcado,  mutilado,  decomposto,  obrigado,  constrangido;  aquele
dos corpos que se repartem, que se separam e que se reúnem. A lei
de exercício do poder é aquela do corpo a corpo, de corpos que se
aplicam sobre outros corpos para educá-los, fabricá-los; de corpos
que resistem a esta aplicação. A genealogia descreveu os efeitos:
produção de almas,  produção de idéias,  de  saber,  de  moral,  ou
seja, produção de poder que se reconduz sobre outras formas. O
poder é ao mesmo tempo causa e efeito.” (Ewald, 1975: 1237)

O corpo se tornará o instrumento de exercício e regulação de poder, lugar em que

as marcas destas  produções subjetivas  podem ser  observadas.  É  entendido  como a

superfície de inscrição dos acontecimentos, lugar onde se encontram os estigmas dos

acontecimentos  passados,  da  mesma  forma  que  nele  nascem  os  desejos,

desfalecimentos e erros.

Para Michel Foucault, a alma é a prisão do corpo. Para o mesmo ser livre seria

necessário que se libertasse da alma. Mas será que o corpo da atualidade permanece

prisioneiro dessa alma opressiva? Ou será que isso mudou devido às transformações do

mundo moderno?

Como já  afirmara  Foucault  e  outros  autores,  pensar  algo  novo  sobre  qualquer

objeto é tarefa árdua, mas seria impossível discorrer sobre qualquer assunto sem que sua

época fosse considerada. Os objetos existem a partir de uma rede complexa de relações

de poderes que, ainda que não os constituam, possibilita que estes sejam inseridos em

um  campo  de  exterioridade.  Inspirado  em  Foucault,  Harlan  Lane,  especialista  em

psicologia da linguagem na Universidade de Northeastern, afirma:

“A prisão [que] recebe a pessoa sentenciada; não está propriamente
preocupada  com  seu  acto  ofensivo,  nem  tão  pouco  está
preocupada com a pessoa enquanto praticante de tal acto ofensivo;
pelo contrário ele é um objecto diferente, definido por variáveis que
não foram consideradas no acto do julgamento, visto serem apenas
relevantes  para  uma tecnologia  correctiva.  Do  mesmo modo,  os
pais  entregam  o  seu  filho  surdo  à  escola,  a  qual  não  está
minimamente  interessada  na  criança  como  tal,  mas  sim  como
objecto  de  um diferente  conjunto  de  variáveis  ao  qual  podemos
talvez chamar aluno; para completar este facto e para legitimar as
acções tomadas, a escola determina a ‘dimensionalidade’ do aluno
de acordo com alguns padrões já delineados.” (1992: 85)



Será, portanto, a partir do estabelecimento de práticas de compartimentarização do

assistencialismo, que as pessoas com deficiências começarão a serem notadas. Antes,

suas  diferenças  não  suscitavam  incômodo,  pois,  não  eram  objeto  de  saber  nem de

cuidados.  A medicina,  juntamente  com  outras  disciplinas,  irá  inventar  um  regime  de

enunciados para dar  conta deste novo objeto que começa a se desvelar  no contexto

social, em fins do século XIX e início do século XX.

Um novo olhar sobre os deficientes ganhará consistência: um olhar negativo, onde

sua  diferença  passará  a  ser  vista  como anormalidade;  e  um olhar  naturalizador  que

classifica e excluí os diferentes. As mais diversas produções que surgirão no campo das

deficiências, constituídas a partir de dispositivos de saber-poder, inscreverão as pessoas

com  deficiências,  no lugar  ocupado por  aqueles que estão em estado deficitário.  Em

nome de  uma  concepção  de  norma  que  conduz  a  marginalização  e  ao  estigma,  as

práticas histórico-sociais demarcarão determinados lugares para os que escapam a um

padrão  estabelecido.  Os  deficientes tornam-se  assim,  uma  violação  da  norma  social

instituída e a negação do padrão de normalidade.

Corpos ouvintes x corpos surdos: perspectivas sobre a docilização

“A diferença é mais da ordem da anomalia que da
anormalidade: mais do que um desvio da norma, a

diferença é um movimento sem lei.”
(Silva, 2002: 65)

A  surdez  foi  matéria  de  disputados  debates  entre  os  defensores  de  teses

consangüinistas e anticonsangüinistas durante o século XIX e começo do século XX.

Pessoas  surdas  eram  impedidas  de  se  casarem  entre  si,  pois  se  acreditava  na

“predisposição hereditária nervosa e, mais do que isso, para não estigmatizar a prole com

as  afecções  da  heredo-sífilis,  do  raquitismo,  da  tuberculose,  da  atrepsia  que  quase

sempre são causas mais vulgares da surdo-mudez”, conforme afirmação de Aristides de

Campos  Seabra,  em  1902,  na  tese  Estudo  médico-legal  do  casamento:  motivos  de

impedimento e de nulidade de casamento e motivos de divórcio (Lobo, 1997: 64).

Pinheiro  Guimarães,  defende  em  seu  livro  Consangüinidade  e  surdo-mudez,

resultado da pesquisa que fez no Instituto Nacional de Surdos-Mudos, em 1917, que a

surdo-mudez

“é um episódio da degeneração (...)  O surdo-mudo não chega a ser
um monstro na acepção rigorosa do termo: mas a identidade dos
processos  patogênicos  e  a  natureza  das  lesões  descobertas  no
surdi-mutismo congênito levam-no à categoria de forma teratológica



abreviada parcial.” (citado em Lobo, 1997: 63)

Esses  autores  mostram,  na  opinião  de  Lilia  Lobo,  um entendimento  da  surdo-

mudez  já  distanciado  do  discurso  dos  higienistas3.  Os  surdos-mudos  passam  a  ser

considerados “objeto das preocupações não só dos médicos,  mas principalmente dos

educadores, que em geral acumulavam as duas funções” (1997: 62-63).

Isso, porém, nem de longe, significava que o entendimento da surdez tivesse se

distanciado do discurso médico. Apesar de trabalhos que consideravam as línguas de

sinais4 no ambiente educacional,  como é o caso do próprio Tobias Leite,  persistia,  no

Brasil e em muitos outros países, uma visão bastante biologizante da surdez.

Augusto Ferreira dos Santos, médico alienista5 “classifica a surdo-mudez dentre as

afecções  mentais  e  conclui  que  o  grau  de  responsabilidade  moral  do  surdo-mudo

dependerá  do grau  de  educação das suas faculdades  intelectuais.”  (citado  em Lobo,

1997: 64).

Vale ressaltar a importância dos dispositivos de institucionalização no processo de

subjetivação  das  deficiências.  Sua  participação  será  necessária,  primeiramente,  para

ordenação das diferenças, fixando-as no campo da norma e marginalizando os desvios.

Em contrapartida, será necessária a existência dos mesmos para a produção de controles

e saberes que vão se referir não apenas aos desviantes, mas também aos ditos normais.

E  será  a  partir  um  olhar  que  tende  para  o  negativo,  para  a  desvalorização  das

potencialidades  da  pessoa  com  deficiência,  que  se  constituirá  um  saber  sobre  os

anormais. Um saber que se apropriará de seus limites, relegando-os à exclusão. Lobo

afirma que:

“Os  dispositivos  de  institucionalização,  enquanto  práticas
discursivas  e  não  discursivas,  funcionam  como  mecanismos  de
separação  dos  indivíduos,  empregando  cada  um  tecnologias
próprias de sujeição. Os dispositivos discursivos dispõem de todo
um conjunto de saberes de uma época, que articulados a objetivos
de poder, produzem uma racionalidade aos objetos que constroem,
garantindo a competência de quem pode falar sobre eles, um novo
objeto de sujeição para um novo sujeito  do saber.”  (Lobo,  1997:
494)

Segundo Félix Guattari, a subjetividade é essencialmente fabricada no registro do

3  Tendência dos profissionais da área médica em ocupar-se progressivamente da prevenção de doenças
e anomalias por meio de um controle sanitário.

4  Na época, não havia ainda o reconhecimento do status lingüístico das línguas de sinais.
5  Corrente  médica  que  considera  as  perturbações  mentais  como  incapacitando  o  indivíduo  de  agir

segundo as normas legais e convencionais do seu meio social. O indivíduo passa a ser rotulado como
alienado mental.



social. Melhor dizendo, no contexto de nossa realidade empírica. E para se manter, o

contexto de realidade em que vivemos, há necessidade da instauração de sistemas de

escalas de valores e de disciplinarização. Estes permitirão a abertura de um campo de

valorização, onde os indivíduos aprenderão a se situar (Guattari, 1990).

Junto a este processo de fabricação de subjetividades, muitos estudos surgiram

com o objetivo de por em questão a construção e a institucionalização de determinadas

práticas que discriminam e segregam loucos, defeituosos e anormais de toda sorte. Estes,

que  antes  passavam  desapercebidos,  ganharão  visibilidade  passando  a  ocupar  os

lugares que surgirão para dar conta destes indivíduos, que até então, viviam misturados

ao contexto da sociedade e não representavam problema ou perigo algum.

Através  de  princípios  de  inteligibilidade  trazidos  pela  ciência,  aprenderemos  a

encaixar  o  mundo  e  seus  objetos  em  categorias.  Através  da  homogeneização  e

catalogação entre outros aspectos, a ciência tenciona sempre encontrar denominadores

comuns e formas unificadoras entre seus objetos de estudos. Esta prática permitirá que

determinados objetos ganhem visibilidade e facilitará seu controle.

Vivemos  numa  sociedade  nomeada  por  ocidental,  que  adotou  como  forma  de

apreensão  do  mundo  e  seus  objetos  o  modelo  da  representação.  Sob  o  molde  da

representação, a subjetividade aparecerá como um conjunto de princípios que estarão de

acordo com os registros produzidos, tanto no campo cientifico, quanto no campo do real.

Será também, a partir da produção destes registros, que surgirá o conceito de deficiência

tal como conhecemos hoje e sua institucionalização.

Contemporaneamente, no campo referente a essa problemática, muitas têm sido

as discussões que  objetivam promover  a  inserção social  destas  pessoas,  através  da

conscientização e reconhecimento de seus direitos e deveres como cidadão. Discussões

que apontam dentre outras coisas para a necessidade de equiparação de oportunidades e

a valorização de seu potencial humano dentro dos limites impostos de acordo com o tipo

de peculiaridade particular e suas deficiências. Estes são grandes desafios para todos os

atores sociais que de alguma forma estão envolvidos neste processo.

É um processo de luta constante contra o preconceito, discriminação e segregação

das pessoas com  deficiência,  que vem ocorrendo desde os primórdios,  ao menos da

sociedade  ocidental,  onde  estas  pessoas  eram  excluídas  por  serem  consideradas

inválidas e incapazes de trabalhar. Atualmente, embora esta luta tenha alcançado novas

proporções em termos práticos para as pessoas com deficiência, as discussões sobre a

produção da deficiência ocorrem em número reduzido ainda assim como o lugar ocupado

pelas questões referentes à educação, ao lazer, ao trabalho, à sexualidade, ou seja, à



subjetividade destas pessoas dentro deste processo.

Discussões estas que estejam voltadas para a desconstrução de certo olhar e um

dizer sobre  deficiências que legitimam sua condição de inferioridade, desvalorizam seu

potencial humano e impedem o estar lançado na rede de conexões como o movimento

natural  de  todo  humano,  trazido  e  possibilitado  pela  própria  viva.  Onde  o  viver  é

caracterizado pela produção de conexões.

Apesar  de  todo  o  progresso  alcançado  na  valorização  da  diversidade  humana

resultante do esforço de alguns atores sociais, são as produções discursivas que atuam

fortalecendo  e  favorecendo  a  prática  da  assistência  e  do  controle  tutelar,  além  de

permitirem anulação da autonomia e das experiências de cunho afetivo das pessoas com

deficiências: “A questão se coloca em termos de agenciamento de enunciação e não de

interpretação.” (Guattari & Rolnik, 1999: 218). Ou seja, 

“(...)  não  é  de  interpretação  que  se  trata  aqui:  esses  diferentes
modos de semiotização não se colocam numa relação de conflito ou
de recalque entre  um suposto  sentido  latente  e  outro  manifesto.
Não há um sentido latente, deformado, uma significação verdadeira
à  espera  de  uma  interpretação  que  viria  desnudá-la.  Nenhum
sistema de significação tem primazia sobre os outros.” (Guattari
& Rolnik, 1999: 219)

Na  atualidade,  somente  a  partir  do  estabelecimento  de  diferentes  padrões  de

normalidade, a pessoa com deficiência se tornará alvo das práticas assistencialistas que

surgem para  dar  conta  de  sua dita  “anormalidade”  e  “diferença”.  Estes  por  sua  vez,

juntamente com todo o contexto emergente, apreendem a idéia de deficiência associada à

noção impotência e incapacidade.

Supervalorizando, assim, tudo o que se refere ao processo de reabilitação de sua

condição física, como se houvesse sempre uma meta a ser alcançada. Na maioria dos

casos, isto só facilitará a adoção de uma postura passiva e conformista em relação a sua

condição. Influenciadas pelas práticas assistencialistas, a pessoa com deficiência passará

a entender-se como alguém em condição inferior em relação aos outros humanos não

deficientes,  alguém  que  precisa  ser  assistido,  para  de  alguma  forma  alcançar  uma

identidade reconhecida e valorizada socialmente.

O  respeito  à  sua  condição  e  a  valorização  de  seu  potencial  como  pessoa

deficiente, é negligenciado e toda atenção é dirigida a sua dita “ineficiência”. O sujeito

passa  a  ser  identificado  unicamente  por  sua  limitação.  Suas  aptidões  e  diferentes

necessidades pessoais, inerentes a qualquer ser humano, não são vistas, muito menos



reconhecidas, quando não são reprimidas ou negadas sem rodeios.

“O que está em jogo, nesse caso, não é uma posição de discurso
da ordem da produção de uma verdade não revelada, mas sim uma
problemática  processual  que  engaja  mutações  no  campo  social
inconsciente,  além  ou  aquém  do  discurso  dos  grupos
considerados.” (Guattari, 1990: 229)

Desta forma, as pessoas com deficiência vão se encaixando e sendo encaixados

aos moldes sociais que lhes são cabíveis, e uma vez modelados, encontram “seu lugar”

na sociedade. Um lugar “especialmente” criado para os seres que nos amedrontam e nos

afrontam com suas diferenças,  que nos colocam frente a frente com nossos próprios

sentimentos de fragilidade e finitude, que tanto queremos evitar.

Incapazes de ouvir como a maioria das pessoas, os surdos são considerados fora

do  padrão  de  normalidade  e  imediatamente  alocados  numa  categoria  inferior  à  das

pessoas que ouvem. De acordo com Carlos Bernardo Skliar, fonoaudiólogo e pesquisador

argentino:

“A configuração do ser ouvinte pode começar sendo uma simples
referência  a  uma  hipotética  normalidade,  mas  se  associa
rapidamente a uma normalidade referida à audição e, a partir desta,
a toda uma seqüência de traços de outra ordem discriminatória. Ser
ouvinte é ser falante e é, também, ser branco, homem, profissional,
letrado,  civilizado,  etc.  Ser  surdo,  portanto,  significa  não  falar  –
surdo-mudo- e não ser humano.” (2001: 21)

É bem clara a atualização da ordem – a ordem do discurso – em diferentes épocas,

como aponta Foucault (2001) em Os Anormais. Antes fisicamente exterminados, agora os

anormais passam ao discurso da regeneração, da normalização. E o cumprimento dessa

função  cabe  aos  especialistas.  Mas  junto  a  esses  novos  dispositivos  de  poder  vem

surgindo, fazendo com que novos territórios sejam demarcados, novas palavras de ordem

sejam brandidas. Assim, ao constituir uma genealogia do poder, Foucault propõe que este

não se esgota em uma espécie de negatividade, mas afirma existir um traço positivo no

poder que ao mesmo tempo em que produz opressão, produz resistência.

Existem atualmente muitos grupos de surdos organizados em vários países, alguns

dos  quais  vinculados  a  instituições  jurídicas,  com  a  finalidade  de  lutar  pelo  que

consideram seus direitos, como, por exemplo, a oficialização da língua de sinais em seu

país,  o  direito  a  uma  educação  bilíngüe  e  acesso  ao  mercado  de  trabalho  formal.

Ademais, é comum vê-los referirem-se às suas práticas, como, por exemplo, o uso do



Sinal6, como sendo algo da ordem do cultural. Nos Estados Unidos, após a “Revolução de

1988”7,  surge entre  os  surdos o  sentimento  de identidade,  não apenas pessoal,  mas

também social e cultural. De acordo com Oliver Sacks (1990: 155): “eram um povo8, com

sua própria cultura, como os judeus ou os galeses”.

A autora Padden, como já colocado, rejeita o rótulo de “incapacitado” alertando

para o fato de que essa visão impede que políticas públicas sejam implementadas no

sentido de reparar os equívocos cometidos em relação à educação de surdos. Ela afirma

que a descrição atual dos surdos como um grupo cultural

“representou um rompimento da longa tradição de ‘patologizar’ os
surdos. (...) Num certo sentido, o livro [Dictionary of American Sign
Language]  assinalou  o  reconhecimento  oficial  e  público  de  um
aspecto mais profundo das vidas dos surdos: sua cultura.” (Padden
citada em Sacks, 1990: 159).

Como seres  inferiores,  aos surdos ainda são imputadas outras  caracterizações

para  além  de  serem  “anormais”:  problemáticos,  coitados,  desviantes...  Mas  para

Humphries existe um momento de ruptura – um novo acontecimento, uma nova conexão

– que interfere diretamente na trajetória política das reivindicações. E esse momento é

marcado pelo uso da idéia de “cultura surda”. De acordo com o autor:

“Without mentioning the word ‘culture’, Deaf people have historically
maintained a discourse that was about themselves, their lives, their
beliefs,  their  interpretations  of  the  world,  their  needs,  and  their
dreams. It is this internal process of ‘culture talking’, probably one of
the strongest  of  cultural  processes,  that  forms the basis  for  both
private  and  public  expressions  of  what  we  know today as  ‘Deaf
Culture’.”9 (Humphries, 2008: 35)

O que fascina Humphries é o funcionamento interno da vida das pessoas surdas,

ou seja, a metacultura. Nas suas próprias palavras a “culture that is about culture”. Para

ele  importa  trazer  a  voz  do  grupo  dentro  de  uma sensibilidade  que  tanto  envolve  o

indivíduo quanto o grupo em que se está inserido.

“So,  while  talking  culture  may  be  about  revealing  or  creating
identities as some people say, it seems to me that it is a much about

6  Referência geral, usada pelo autor, para o uso da língua de sinais.
7  Como ficou conhecido o movimento de surdos americanos que resultou na conquista da diretoria do

Instituto Gallaudet – instituição de ensino superior próprio para surdos – que até àquela época era
dirigida por ouvintes.

8  Grifo do autor.
9  “Antes de usar a palavra ‘cultura’, as pessoas surdas têm historicamente mantido um discurso que foi

sobre si mesmos, suas vidas, suas crenças, suas interpretações do mundo, suas necessidades e seus
sonhos.  E  esse processo interno de  [é]  ‘falar  de cultura’, provavelmente um dos mais  fortes dos
processos culturais, que constitui a base para as duas expressões públicas e privadas que conhecemos
hoje por ‘cultura surda’.” (Tradução livre).



processing identities and creating artifacts10 in the process that help
us to hold and circulate among us and among others those notions
that we wish to project into public space.”11 (Humphries, 2008: 37)

Encontrar  maneiras  de  falar  sobre  nós  mesmos  pode  ser  um  processo  de

afirmação e confissão, como o é na maioria das vezes, mas aqui está sendo usado no

sentido de dar uma voz de apoio que sustenta o indivíduo e o grupo ao mesmo tempo.

Produzindo novas subjetividades...

“Não cessamos de passar das palavras de ordem à ‘ordem
muda’ das coisas, como diria Foucault e vice-versa.”

(Deleuze & Guattari, 2005: 28)

Ao discutirem os processos de subjetivação, Deleuze e Guattari nos convidam a

escapar de certa postura prisioneira e ilusória de ética e moral determinada por certa

palavra de ordem instituída no social.  Referem-se à condição de liberdade e potência

contida nesta palavra de ordem e da possibilidade de abertura para que a vida possa

responder por ela mesma. Escapar do instituído e fazendo dessa fuga uma potência de

vida e criação.

“A unidade elementar da linguagem – o enunciado – é a palavra de
ordem. Mais do que o senso comum, faculdade que centralizaria as
informações,  é  preciso  definir  uma  faculdade  abominável  que
consiste  em emitir,  receber  e transmitir  as palavras de ordem. A
linguagem não é mesmo feita para que se acredite nela, mas para
obedecer e fazer obedecer.” (Deleuze & Guattari, 2005: 12)

Acerca  nessa  visão  de  subjetividade,  Sílvia  Tedesco  (2003)  aponta  que  a

linguagem está intrinsecamente ligada a essa forma de produção.  Não pode existir  a

criação de subjetividade sem que para isso haja a linguagem e vice-versa. Para tal, a

autora  traça  um caminho  a  partir  da  pragmática  da  linguagem não-somente  em sua

objetivação, mas em suas possíveis subjetivações. Ela afirma que a linguagem deve ser

analisada:

 “... como processualidade e potência de produção de mundos. (...)
A linguagem produz subjetividade no mesmo movimento em que é
por  ela  produzida.  Afirmamos  a  existência  de  um  processo  de

10  Grifos do autor.
11  “Logo, falar sobre a cultura pode ser revelador ou criar identidades como dizem algumas pessoas,

parece-me que é um tanto sobre as identidades em transformação e a criação de artefatos no processo
que nos ajuda a assegurar e fazer circular entre nós as noções que desejamos como projeto em um
espaço público.” (Tradução livre).



produção  recíproca.  (...)  A  linguagem,  portanto,  articulada  às
práticas mudas junto aos corpos instaura realidades.” (2003: 85-86)

No  ponto  de  vista  das  comunidades  de  surdos,  a  linguagem  é  essencial  na

formação desses processos subjetivos  e  da noção de seu corpo-surdo.  É necessário

ressaltar que atualmente muito se tem discutido acerca da(s) deficiência(s). Desse modo,

pensamos  que  novas  palavras  de  ordem  nesse  espaço  vêm  sendo  lançadas.  Logo,

considerando o progresso que paulatinamente vem sendo alcançado pelo movimento em

prol da inclusão social das pessoas com deficiências em nossa sociedade, bem como a

importância que este tema alcançou, despertando o interesse de profissionais e técnicos

das  mais  diversas  áreas,  acreditamos  ser  interessante  fazer  uma  reflexão  sobre  o

conceito de deficiência, seu aparecimento, institucionalização e conseqüente interferência

tanto na vida das pessoas, sejam estas deficientes ou não.

Esse  fato  fica  bem  realçado  com  o  recente  avanço  das  novas  tecnologias  e

aplicações  da  biogenética.  Havia  certo  consenso  de  que  ele  significaria  um

“melhoramento  da  espécie”.  Entretanto,  o  que  temos  visto  são  movimentos  e

atravessamentos de questões bastante diferentes.  Um caso ocorrido em 2002,  ilustra

essa questão quando um casal de surdas lésbicas americanas – Candace McCullough e

Sharon Duchesneau – provocou uma grande polêmica ao quererem utilizar a inseminação

artificial  para dar  à  luz a um bebê também surdo.  Para  tal,  recorreram à doação de

esperma de um amigo surdo. O bebê delas – Gauvin McCullough – nasceu saudável,

surdo de um ouvido e escutando bem mal do outro. O casal afirmou na época que Gauvin

poderia utilizar aparelho auditivo se assim o desejasse.

Um outro casal de surdos, esse heterossexual, os ingleses Tomato Lynch e Paula

Garfield, também pensam a surdez a partir da idéia de que pertencem a uma minoria

lingüística, e não a um grupo de deficientes. Assim, quando já eram pais de uma criança

surda,  desejavam que  seu  segundo  filho  também o fosse.  Esse  desejo,  contudo,  foi

impedido  pois  eles  não  puderam  recorrer  ao  Diagnóstico  Genético  Pré-Implatação

(DGPI)12, uma vez que o Reino Unido criou um projeto de lei proibindo a inseminação

artificial deliberada de embriões que possam carregar defeitos congênitos.

A pesquisadora Karin Strobel  cita uma situação semelhante quando procurou a

Vara  da  Infância  de  sua cidade a  fim de adotar  uma criança surda.  Conta  que teve

dificuldade em convencer a psicóloga da triagem de que era esse seu real desejo, pois

essa insistia em indagar-lhe se estava consciente de que o caso do menino era de surdez

12  O DGPI é utilizado por casais que sejam portadores de “doenças genéticas” como nanismo, surdez,
Síndrome de Down, anemias e câncer. Porém, cada vez mais esse diagnóstico genético possui erros
dando falsos negativos.



progressiva e, portanto, ele teria perda total da audição (surdez profunda): “Eu respondi: E

daí? Para mim isto não muda nada, para mim ele é o menino Richardt e vou aceitá-lo!”

(2008: 62).

Foucault  (1999)  nos  adverte  que  não  se  trata  apenas  identificar  os  fatos  que

suscitam um posicionamento e uma atuação, mas é necessário perguntar por aquilo que

permitiu a constituição de tais fatos ou situações que se colocam como ponto de partida

num  dado  contexto.  Possibilitar  a  problematização  e  crítica  para  que  tais  situações

concretas sejam tratadas não apenas a partir dos seus efeitos de superfície, mas que se

possa aprofundar um pouco mais na complexidade que tais situações envolvem.

Como muito da produção de subjetividade sobre os surdos e sua língua ainda se

inscreve em modelos clínicos cujos pressupostos tomam por base a idéia de um corpo

defeituoso, tem-se a construção de um discurso – sob a égide da verdade científica – que

segrega  esse  grupo  dentro  de  certos  limites  sociais.  Um  desses  limites  pode  ser

percebido na ainda presente educação especial13.

Justamente  por  isso  acreditamos  ainda  ser  um grande  desafio  desfazer-se  de

estigmas  que  inscrevem  e  congelam  esse  modo  de  existência  surda  do  lugar  da

deficiência –  aqui  considerada como lugar  de produção de um tipo subjetividade que

estigmatiza – realçando a falta de audição como aquilo que difere as pessoas surdas das

pessoas ouvintes.

Muito em função da necessidade de desprender esse modo de subjetivação, temos

visto recentemente uma grande quantidade de trabalhos que visam à produção de novas

possibilidades  de  entender  os  surdos  e  sua  língua.  Assim,  o  debate  em  torno  das

chamadas culturas surdas, identidades de surdos ou “povo surdo” vêm sendo travado –

sem trocadilho – a partir de teorias que demarcam territórios tendo como ícone a idéia de

identidade.  Mais  recentemente  outros  conceitos  –  apoiados  pelos  chamados  Estudos

Culturais – se somam, tais como cultura e “povo surdo”.

Assim, entendemos que a nova visibilização dessa “identidade”,  “cultura surda”,

mais que marcar um território, deflagra a dinâmica relacional entre surdos e ouvintes. E

demarca novos territórios no sentido de que aponta uma processualidade assimétrica de

poder, o que por sua vez tem fornecido as bases para a reivindicação por uma política das

diferenças por parte dos movimentos sociais em torno da surdez.
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