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pro outro entender um pouquinho ele....mas eu não consigo conversar 

com ele então ele já não é meu amiguinho...”(5D) 

 



 

BARBOSA, Romilda Meira de Souza. PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO DO PROFESSOR DE 

SURDOS NO ENSINO MÉDIO: narrativas de si. Três Lagoas: Câmpus de Três Lagoas, Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, 2021. 204f. (Tese de Doutorado). 

 

Pela força da Lei, o professor de surdo no Ensino Médio tem suas práticas discursivas atravessadas por 

dispositivos legais da inclusão e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e, nessa trama 

de discursos, ele se constitui sujeito atravessado por múltiplos (O)utros que, por/para/sobre ele, falam 

à revelia do que ele pensa e diz. Importa ouvi-lo para saber como se processa sua subjetivação, como 

são feitas as suas representações pelo viés de discursos, que o atravessam e o constituem, para 

problematizar a educação a partir de seu dizer. Nesta esteira, partimos do pressuposto de que o 

professor, ao narrar acerca do quê, como e para quem ensina, tenta se inscrever em discursos oficiais, 

que se pretendem regularizados; temos por hipótese que há tentativa de identificação do sujeito 

professor com tais discursos, sob estratégia de saber-poder, uma vez que não se subjetiva como 

professor do surdo. Para tanto, norteados pelo questionamento de como se processa a subjetivação do 

professor de surdo no Ensino Médio, levantamos as questões de pesquisa: i. Como se constitui a 

(des)ordem nos dizeres de professores de surdos, no Ensino Médio em relação aos discursos oficiais 

da inclusão?; ii. Quais regularidades de enunciados se materializam no discurso desse sujeito 

professor, acerca de si e do (O)outro?;  iii. Nas narrativas de si, como ocorre a subjetivação do sujeito 

professor de surdos, no Ensino Médio, na perspectiva de discursos de uso das TICs? Temos por 

objetivo geral problematizar as narrativas do professor, compreendendo-as como escritas de si, nas e 

pelas quais se pode entreouvir sua voz acerca do que seja ser professor de surdo no Ensino Médio. Em 

específico, objetivamos: 1) discutir possíveis efeitos de sentido que perpassam as narrativas do 

professor, sob o viés do funcionamento do processo de in-exclusão na escola; 2) interpretar as 

representações que os professores têm de si e do (O)outro; e 3) analisar, no processo de subjetivação, 

como ocorrem as (des)identificações do sujeito professor com os discursos oficiais que são veiculados 

e validados na escola acerca do estudante com surdez. Ao perfazer a trama teórico-metodológica, 

embasamo-nos na transdisciplinaridade: na interface com a Psicanálise lacaniana (LACAN, 1998, 

2003, 2005) para entendermos a constituição do sujeito na/pela língua(gem), cindido e clivado; na 

perspectiva discursiva-desconstrutiva, (DERRIDA, 2001a, 2003; CORACINI, 2007, 2015), para uma 

leitura problematizadora do discurso pela qual podemos interpretar a palavra em sua ambivalência de 

sentidos e desconstuir totalidades; e na arqueogenealogia (FOUCAULT, 1979, 2007, 2014) como 

dispositivo de análise das relações de saber-poder, na compreensão da construção da (a)normalidade e 

das práticas discursivas, que são formuladas a partir da, e na forma de enunciados circulantes no 

cotidiano do espaço escolar. O corpus constitui-se recortes selecionados de entrevistas orais (gravadas 

e transcritas) de dez professores de surdos no Ensino Médio, em cinco escolas estaduais de Mato 

Grosso do Sul. A pesquisa estrutura-se em duas partes: a primeira elenca pesquisas realizadas a partir 

de narrativas de professores, bem como o lócus de enunciação dos sujeitos para compor as condições 

de produção dos discursos, aspecto que encampa e norteia a confiabilidade do gesto de interpretação; a 

segunda traz o arcabouço teórico-metodológico articulado ao dispositivo analítico para nortear os 

gestos de leitura dos eixos da pesquisa, os quais se apresentam imbricados, constitutivos uns do outros, 

e nos possibilitam entrever como se processa a sub(ob)jetivação do sujeito professor nas narrativas de 

si. Nos gestos (in)conclusivos de leituras, sempre abertas a outras, interpretamos que o professor ao 

dizer do outro, isto é, de sua prática, narra a si mesmo, na alteridade e contradição de ser ele (ouvinte), 

o in-excluído, o “estranho” em sua própria casa (a sala de aula), dadas as relações de hos(ti)pitalidade 

com os muitos (O)outros que o instigam a (des)afiar-se no entremeio de discursos que o constituem. 

Em seu dizer escapam os sentidos do que seja, para ele, ser sujeito/objeto do saber, na trama de 

discursos sobre/para ele, aos quais ele tenta identificar-se como forma de resistência. 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Hos(ti)pitalidade. Subjetivação. Professor de surdos. Ensino 

Médio. 

 



 

BARBOSA, Romilda Meira de Souza.SUBJECTIVATION PROCESSES OF THE DEAF 

EDUCATION TEACHER IN HIGH SCHOOL: self narratives. Três Lagoas: Três Lagoas Campus, 

Federal University of Mato Grosso do Sul, 2021. 204f. (Doctoral thesis). 

 
By force of Law, the deaf  education  teacher in high school has his discursive practices crossed by 

legal provisions of inclusion and Information and Communication Technologies (ICTs) and, in this 

web of discourses, they constitute a subject crossed by multiple (O)thers that, by/for/about him, speak 

in the absence of what he thinks and says. It is important to listen to him in order to know how his 

subjectivation is processed, how  his representations are made through the bias of  his discourses, 

which cross and constitute him, in order to problematize education based on what he says. In this way, 

we start from the assumption that the teacher, when narrating about what, how and for whom he 

teaches, tries to register in official speeches, which are intended to be regularized; we hypothesize that 

there is an attempt to identify the teacher subject with such discourses, under the knowledge-power 

strategy, since he is not subjective as a the deaf education teacher . Therefore, guided by the 

questioning of how the subjectification of deaf education  teachers in high school we raise the 

following research questions: i. How is (dis)order constituted in the sayings of deaf education  teachers  

in high school in relation to the official discourses of inclusion?; ii. What regularities of utterances 

materialize in the discourse of this subject teacher, about himself and the (O)ther?; iii. In the narratives 

of the self, how does the subjectivity of the subject teacher of the deaf occur in high school, from the 

perspective of discourses on the use of ICTs? Our general objective is to problematize the teacher's 

narratives, understanding them as written by themselves, in and through which their voice can be 

overheard about what it means to be a deaf education teacher in high school. Specifically, we aim to: 

1) discuss possible meaning effects that permeate the teacher's narratives, under the bias of the 

functioning of the of in-exclusion process in the school; 2) interpret the representations that teachers 

have of themselves and of the (O)ther; and 3) to analyze, in the subjectivation process, how the 

(dis)identifications of the subject teacher occur with the official discourses that are conveyed and 

validated at school about students with deafness. When completing the theoretical-methodological 

plot, we based  on transdisciplinarity: in the interface with Lacanian Psychoanalysis (LACAN, 1998, 

2003, 2005) to understand the constitution of the subject in/by language, split and cleaved; in the 

discursive-deconstructive perspective, (DERRIDA, 2001a, 2003; CORACINI, 2007, 2015), for a 

problematizing reading of the discourse through which we can interpret the word in its ambivalence of 

meanings and deconstruct totalities; and in archaeology (FOUCAULT, 1979, 2007, 2014) as a device 

for the analysis of knowledge-power relations, in the understanding of the construction of 

(ab)normality and discursive practices, which are formulated from and in the form of circulating 

statements in the daily life of the school space. The corpus consists of selected excerpts from oral 

interviews (recorded and transcribed) of ten deaf education teachers in high school, in five state 

schools in Mato Grosso do Sul. The research is structured in two parts: the first one  lists research 

carried out from  teachers' narratives, as well as the locus of enunciation of the subjects to compose the 

conditions for the production of speeches, an aspect that encompasses and guides the reliability of the 

interpretation gesture; the second one brings the theoretical-methodological framework articulated to 

the analytical device to guide the reading gestures of the research axes, which are imbricated, 

constitutive of each other and allow us to glimpse, how the subject's sub(ob)jectivation  of the subject 

teacher is processed in the narratives of themselves. In the (in)conclusive gestures of readings, always 

open to others, we interpret that the teacher, when speaking of the other, that is, of his practice, 

narrates himself, in the alterity and contradiction of being he (listener), the in-excluded , the “stranger” 

in his own home (the classroom), given the hos(ti)pitality relations with the many (O)thers who 

instigate him to (de)sharpen himself in the midst of the discourses that constitute him. In saying about 

him, the meanings of what it means, for him, to be subject / object of knowledge escape, in the web of 

discourses about / for him, to which he tries to identify himself as a form of resistance. 

Keywords: Discourse Analysis. Hos(ti)pitality. Subjectivation. Teacher of the deaf. High school. 
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INTRODUÇÃO 

 

“[...] está no meio dos outros... pra si... só o social 

socializar ali... né pro outro entender um 

pouquinho ele... mas eu não consigo conversar 

com ele então ele já não é meu amiguinho...” (5D) 

 

 

A epígrafe eleita serve de mote para dialogarmos com o discurso da necessidade de se 

ouvir a voz ao professor2, deixar que ele narre, para, a partir de seus dizeres, pensar a escola e 

impasses inerentes à educação. O professor fomenta dizeres não apenas no âmbito 

educacional, mas tem-se tornado o assunto em arenas discursivas onde falam dele, para ele, 

acerca dele, sob aspectos os mais variados, a ponto de tornar-se um profissional sempre falado 

para e por outros; no entanto, conforme aponta Coracini (2015, p. 133), nem sempre  lhe é 

dada a oportunidade de “dizer-se”; mesmo nas pesquisas em que tem ativa participação, por 

meio de entrevistas e relatos de sua experiência, pouco se lhe permitem dizer-se; há sempre 

uma indução à ordem do discurso de falarem para e por ele. 

Da ótica teórico-metodológica transdisciplinar discursiva-desconstrutiva (CORACINI, 

2007) o professor sempre tem voz; o que pode vir ocorrendo, na contemporaneidade, tempo 

de liquidez nas relações sociais (BAUMAN, 2001), é que a voz do professor esteja passando 

por um processo de inaudibilidade, situação que não tem permitido que seja escutada. Nessa 

vertente problematizadora, urge ouvi-lo, razão por que Eckert-Hoff (2004; 2008), ao 

interpretar dizeres de professores, relata que tratam-se de narrativas de si, representam a voz 

deles, ainda que a partir delas mais se pôde entreouvir uma voz sufocada por dizeres do/sobre 

o aluno. No processo, no entanto, pôde-se entrever rastros de si, submersos no dito sobre o 

outro, na ânsia de encontrar-se a si mesmo nas narrativas. 

Numa rápida contextualização de pesquisas realizadas no campo dos estudos da 

linguagem, que tomam a voz do professor como objeto de estudo, por exemplo, encontramos, 

na vertente da Análise do Discurso Crítica, Silva (2017) e Batista Júnior (2008), que analisam 

entrevistas de professores de surdos no Ensino Fundamental e apontam que tais dizeres 

denunciam a construção da Escola Inclusiva somente no âmbito do discurso oficial. Na 

Análise do Discurso francesa, (AD), Gomes (2015) traz a voz da professora universitária 

surda, com vistas a discutir acerca da entrada do surdo na universidade; e, da perspectiva 

discursiva-desconstrutiva, mesma vertente das pesquisadoras Coracini e Eckert-Hoff, Brito 
                                                      

2 Professor, nesta pesquisa, não se refere a uma pessoa, empírica, mas a um sujeito sócio-histórico e 

ideologicamente constituído, em conformidade com os pressupostos teóricos-metodológicos adotados. 
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(2010) problematiza a constituição identitária do sujeito professor e, posteriormente, analisa a 

narrativa do intérprete em contexto de ensino de língua inglesa a surdos (BRITO, 2016). 

Nessa vertente específica, trata-se de pesquisas que têm buscado dar um novo tratamento ao 

corpus, de modo a problematizar discursivamente a Educação Inclusiva, a partir da voz do 

professor, a partir do seu dizer, coletado em entrevistas orais/transcritas, que, por conseguinte, 

constituem uma escritura de si e são analisadas como narrativas de si.  

Mas em nosso levantamento bibliográfico, observamos uma centralidade no dizer do 

professor de surdo no Ensino Fundamental, mesmo porque, quando nos deparamos com 

dizeres do professor atuante no Ensino Médio, é necessário considerar, sob uma síntese 

histórica, que esse nível de ensino foi constituído por descontinuidades vinculadas a políticas 

e reformas de ensino para a inclusão do jovem na escola e no mercado (BELTRÃO, 2019). 

Todavia, numa mudança discursiva, mascarou-se o velho Segundo Grau, mantendo-se o 

Ensino Médio submisso a ele (DURIGAN, 2009), razão pela qual, talvez, os dizeres desse 

sujeito permaneceram, também, secundários, submissos e inaudíveis.  

Mesmo nas pesquisas elencadas na ótica discursiva-desconstrutiva, quando tratam de 

narrativas do professor, por não ter sido, talvez, a finalidade, há de se postular a existência de 

uma lacuna acerca do dizer de um professor enunciador a partir da arena do Ensino Médio. 

Sem pretensões de engajamento e cientes de que a totalidade é ilusória, visamos ao menos 

problematizar questões atinentes ao dizer de um sujeito que se constitui professor num espaço 

escolar historicamente secundário, indefinido quanto a seu papel de terminalidade da 

educação básica/profissionalizante ou de porta de entrada na Universidade (DURIGAN, 

2009).  

Trata-se de um sujeito discursivamente produzido no entremeio, sejam das reformas 

do Ensino Médio3, seja do aparato legal da Educação Inclusiva, dada a especificidade do 

surdo. Esse professor enuncia numa arena onde se disputam inúmeras práticas discursivas, 

oficializadas pelas vozes do Estado e da Ciência, para a entrada da escola na ordem do 

discurso da inclusão4 do jovem, mas nem sempre postuladas a partir de sua voz.  

O professor do Ensino Médio se vê, nos termos da Lei, obrigado a práticas discursivas 

de in-exclusão, diante de contexto de propositura de mudanças e de inovação, no qual 

                                                      
3 A Reforma do Segundo Grau passa Ensino Médio (BRASIL, 1990). Em 2019, período posterior a nossa coleta 

de dados, deu-se início ao processo da Reforma do Ensino Médio para Novo Ensino Médio, o que reitera a 

necessidade de pesquisa voltada à temática. 
4 Derrida (2001a) entende a palavra em sua multiplicidade de sentidos, então, “Educação/Escola Inclusiva” e 

“Inclusão” referem-se aos discursos oficiais, da Lei, que validam a circulação e a veiculação de dizeres acerca do 

estudante com surdez. Ao passo que o processo inclusivo trata de questões excludentes marcadas nas histórias e 

memórias sociais dos sujeitos, assim, há rastros de exclusão na inclusão. 
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discursividades acerca das (novas) tecnologias como objeto de desejo no Ensino Médio 

passam a ser propagandeadas por instrumentos legais (DIAS, 2016, p. 75), uma vez que as 

TICs são representadas como responsável por “contextualizar os conhecimentos [...] e atuar 

como princípio integrador de cada uma das áreas” nesse nível de ensino (DURIGAN, 2009, p. 

111).  

Antes de prosseguir, importa salientar que  o ensejo de tomar o dizer do professor de 

surdo no Ensino Médio como objeto de estudo nasceu de nossas inquietações como sujeito 

professor da escola pública, que, ao experimentar a súbita e rápida passagem de dois 

estudantes surdos numa das turmas do Ensino Médio, no ano de 2002, pôde sentir, no próprio 

corpo, a dor da angústia da falta, nas relações saber-poder ser professor, nesta circunstância. 

Tal falta, constitutiva, moveu-nos a ponto de tornar-se produtiva, para uma constituição 

sujeito “pesquisa-dor” (RIOLFI, 2001, p. 17), e, dessa forma, podermos desvelar 

acontecimentos de nossa existência (DA ROSA, 2016) e de “nossa verdade”, como docente. 

Na ótica discursiva-desconstrutiva aqui adotada, o sujeito se constitui no imbricamento da 

língua(gem) e história, e, neste caso, o “pesquisa-dor” se subjetiva na alteridade do seu objeto, 

e, à medida que o descreve, promove o seu gesto de leitura, singular, de modo que a 

neutralidade na produção do conhecimento, inevitavelmente, se torna pretensão: impossível 

arquivar os sentidos nas palavras, como únicos e totalizados. 

Nessa vertente problematizadora, ainda que saibamos que o ato de nomear se faz sob 

tensão porque se inere em relações de forças, e que o sentido não está nas palavras, 

necessitamos adotar certos enunciados, como tentativa de fazer uma balizagem didática ao 

longo da pesquisa. Assim, adotamos os itens lexicais: “Tecnologias de Informação e 

Comunicação” (TICs)5; estudante surdo/com surdez6 – na ótica do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, (BRASIL, 2015)7 e “Educação/Escola Inclusiva”8, todos enunciados da 

                                                      
5 Em Mill (2019), TICs é a designação de Tecnologias de Informação e Comunicação, termo empregado na 

entrada de elementos da Telecomunicação, como o rádio, a TV, e aparelhos de audiovisual, na escola. 

Observamos que TICs é o termo dos discursos oficiais para a adoção de tecnologias no ensino, razão pela qual o 

utilizamos nesta pesquisa. O assunto está aprofundado no item 2.4. 
6 O emprego do enunciado “surdo”, nesta pesquisa, atende a uma demanda estrutural, da balizagem entre o 

sujeito da pesquisa, (o professor) em sua relação com o seu estudante, na especificidade educacional da pessoa 

com surdez, segundo a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015). Ancoramos-nos na perspectiva discursiva-

desconstrutiva, segundo a qual, o sentido não se fixa na palavra, ele está sempre aberto a possibilidades outras, 

(DERRIDA, 2001a). Para exemplificar, a multiplicidade dos sentidos, observemos os documentos oficiais, em 

sua necessidade de dar nomes e identificar: o Decreto 5.626/2005 (BRASIL, 2005) distingue deficiente auditivo 

(DA) – conforme o grau da acuidade – e surdo, com base na surdez congênita; mas no cotidiano escolar, tais 

termos coexistem e são adotados, em grande medida, como equivalentes, pois os sentidos são estabelecidos pelos 

sujeitos, durante a linguagem em uso, impossível aprisioná-los ou fixá-los. 
7 Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, também denominada Lei Brasileira da Inclusão (LBI) interpreta que são 

barreiras que dificultam o acesso da pessoa com deficiência. À medida que são disponibilizados dispositivos 

para superação de tais barreiras, a pessoa tem garantido o seu direito de igualdade.  
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(des)ordem do discurso do Ensino Médio na Escola Inclusiva, aqui considerado o contexto 

estrito e amplo, das condições de produção dos discursos. Entendemos que em tal espaço 

configuram-se dispositivos para homogeneização dos sujeitos, como os discursos oficiais, 

que, sob o mote da “Educação para todos” propõe a inserção na sala regular, comum, de 

estudantes com especificidades educacionais com vistas à igualdade, ainda que não se leve em 

conta a heterogeneidade da turma e as especificidades dos alunos quanto à apropriação do 

saber (OLIVEIRA, 2017). A homogeneidade passa a ser pensada a partir do discurso, quando 

se propõe prender os sentidos nas palavras, pelo uso deste termo e descarte daquele e assim, 

por diante.  

Feitas estas considerações, queremos ouvir a voz do professor num nicho educativo, 

formado de um público jovem com uma quantidade significativa de anos de (per)curso escolar 

(no mínimo, nove), espaço enunciativo educacional e pedagogizante, onde habita a formação 

discursiva tecnológica, vinculada ao consumo de TICs dentro do processo de ensino-

aprendizagem do surdo. São vários os caminhos listados e disponibilizados para o 

atendimento do estudante – videoaulas, videoprovas do ENEM 2017 (BRASIL, 2017), Canal 

do Youtube do CAS/MS, Plataformas do governo, como Escolas Conectadas e Protagonismo 

Digital, além de aplicativos para comunicação e interpretação em Libras, como VLibras, 

HandTalk, oferta de cursos online gratuitos de formação em Libras pelo AVA/Moodle, 

EaD/SED/MS –, todos práticas discursivas que atravessam os dizeres do professor, processo 

de pedagogização do ensino do estudante com surdez. Práticas que vêm em uma avalanche de 

possibilidades e por uma via assimétrica, a partir da qual o professor não tem espaço de 

posicionamento, mas apenas de aplicação e uso, como um ente que obedece ao ordenamento 

majoritário inerente ao sistema de educação. 

Dias (2016, p. 61-74), ao analisar o discurso sobre as (novas) tecnologias em materiais 

didáticos, observa que estas decorrem da ordem do mundo globalizado e capitalista, e 

engendram-se de tal modo na sociedade, que, infiltradas, interferem “diretamente em nossos 

comportamentos e modos de vida”, tornando-se necessário “refletir a respeito de seus 

impactos sobre a subjetividade, sobre as relações do sujeito com o outro e as formas de acesso 

à comunicação, ao saber e à informação”. 

Nesta direção, podemos entrever uma arena onde se disputam dizeres e ações de um 

sujeito marcado por artifícios de inúmeras ordens, o que nos leva a pensar a subjetivação do 

professor de surdo no Ensino Médio como aquele que tem muitos caminhos, mas não tem sua 

                                                                                                                                                                      
8Seguindo os preceitos do discurso da LDB – Lei de Diretrizes e Bases – nº 9394/96 (BRASIL, 2004). 
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voz ouvida diante das dificuldades que encontra no (per)curso. Afinal, as ferramentas já 

foram disponibilizadas...  

Podemos dizer que, na função professora, há o traço de vivência, há um passar pelo 

corpo (DA ROSA, 2016) que delineia um desejo frustrado de comunicação com o surdo. No 

imaginário educacional, circula a ideia de que o professor e o estudante partilham de um 

conhecimento mínimo para trocas comunicativas, entretanto, na prática, mesmo no decorrer 

de anos de experiência do professor, de escolarização do estudante e mediante a habilidade 

leitora destes, basicamente desenvolvida para entendimento das atividades propostas, nem 

sempre é o que ocorre. A epígrafe o diz... 

A larga experiência como professora formadora para o uso de TICs na escola nos 

autoriza a enunciar a partir do contingente de recursos para ensino-aprendizagem de surdos no 

Ensino Médio, dentre eles, videoaulas, videoprovas e dispositivos voltados à acessibilidade 

comunicacional desse estudante, ancorados em discursos oficiais, a exemplo do Programa de 

Inovação Educação Conectada (BRASIL, 2017) e da Lei Brasileira da Inclusão (BRASIL, 

2015), que validam tais recursos e fazem-nos circular neste nível de escolaridade, por força da 

Lei. 

Assim, entendemos que o professor de surdo no Ensino Médio tem suas práticas 

discursivas atravessadas por dispositivos legais da Escola Inclusiva, segundo os quais as TICs 

são apontadas como dispositivo para suplantar a barreira comunicacional do surdo (as 

videoprovas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, porta de acesso ao ensino superior 

no Brasil, servem como exemplo disso); no entanto, quem fala (para e pelo professor) é a Lei. 

Importa ouvir a voz do professor, nesse contexto, escutar suas narrativas para interpretar 

como ele narra a si mesmo, pelo viés do olhar dos muitos outros que coabitam seu espaço de 

sala de aula, sobretudo, de discursos oficiais da inclusão sob o viés das TICs. 

Diante destes dispositivos disponibilizados e engendrados dentro do escopo de 

formação do estudante com surdez, partimos do pressuposto de que o professor, ao narrar 

acerca do quê, como e para quem ensina, se inscreve em práticas discursivas que se 

pretendem regularizadas. Temos por hipótese que há tentativa de identificação do sujeito 

professor com os discursos oficiais, sob estratégia de saber-poder, uma vez que não se 

subjetiva como professor do surdo no Ensino Médio. Assim, levantamos as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

i. Como se constitui a (des)ordem nos dizeres de professores de surdos, no Ensino 

Médio, em relação aos discursos oficiais da inclusão? 
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ii. Quais regularidades de enunciados se materializam no discurso desse sujeito 

professor, acerca de si e do (O)outro? 

iii. Nas narrativas de si, como ocorre a subjetivação do sujeito professor de surdos, no 

Ensino Médio, na perspectiva de discursos de uso das TICs?  

Para articular as reflexões acerca destes questionamentos, temos como objetivo geral 

problematizar as narrativas do professor, compreendendo-as como escritas de si, nas e pelas 

quais se pode entreouvir sua voz acerca do que seja ser professor de surdo no Ensino Médio, 

e, em específico, objetivamos: 1) discutir possíveis efeitos de sentido que perpassam as 

narrativas do professor, sob o viés do funcionamento do processo de in-exclusão na escola; 2) 

interpretar as representações que os professores têm de si e do (O)outro; e 3) analisar, no 

processo de subjetivação, como ocorrem as (des)identificações do sujeito professor com os 

discursos oficiais que são veiculados e validados na escola acerca do estudante com surdez. 

O Estado assume seu papel de dar “forças” às práticas de inclusão na escola pela 

implementação de recursos materiais, humanos e pedagógicos, como instrumentos 

catalisadores da qualidade no atendimento educacional, porém não da ótica do professor. 

Pudemos observar, no percurso profissional da formação de professores para o uso de TICs na 

escola, a recorrência de discursos, como: “tenho um estudante surdo na minha sala, mas ele 

não sabe nada”; “aquele surdo está no Ensino Médio e é analfabeto”, “escreve tudo errado”, 

“tem algum recurso para eu usar com ele?”9. Tais enunciados nos inquietaram e motivaram à 

sistematização desta pesquisa e nos levoram a entreouvi-los na narrativa de 10E10, “ela tá no 

terceiro ano agora e ela não sabe nada de nada...” 

Sob essa égide, filiamo-nos à perspectiva teórico-metodológica em que o linguístico e 

o social se relacionam, na construção dos efeitos de sentidos, de modo que o sujeito se 

constitui neste e deste entrelaçamento. Essa conjuntura relaciona-se com a história, com os 

sentidos, com a memória e com a língua para produzir o dizer e para construir a si e aos 

outros. Diante dessa visada, propomos uma leitura dos discursos que vai além das amarras 

metodológicas e disciplinares, longe das cristalizações. Aqui, a mobilização teórica constitui-

se afetada pelo corpus, que, na sua diversidade, pode acabar por exigir constantes 

(des)locamentos e (re)visitações de outros campos epistemológicos. 

                                                      
9 Reiteramos, o percurso de 2008 a 2018, no NTE/TL, na função Professora Multiplicadora de uso de TICs na 

educação, pudemos acompanhar a formação e realização de projetos nas escolas, que nos oportunizaram a 

interação com os sujeitos Professores, Intérpretes, Técnicos da Nuesp (todos ouvintes), e os estudantes surdos. 

Destacamos, dentre as muitas situações, aquela que nos colocou em relação direta com os surdos, por ocasião do 

projeto para o desenvolvimento da escrita deles, no WhatsApp. Tais enunciados se (re)atualizam nos dizeres dos 

professores entrevistados, o que pode ser retomado na leitura de R1b, no item 4.1. 
10 Acerca do tratamento do corpus, ver item 2.5: “Na ordem do discurso, a constituição do objeto da pesquisa”. 
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Ao perfazer a trama teórico-metodológica, embasamo-nos na transdisciplinaridade 

(CORACINI, 2007), posto que há um movimento entre teoria e método, em que um não se 

sobrepõe ao outro; há um transitar, um estar nas disciplinas, interfaceando-as, como, 

Psicanálise lacaniana (LACAN, 1998, 2003, 2005), para entendermos a constituição do 

sujeito na/pela língua(gem), cindido e clivado; a perspectiva discursiva-desconstrutiva 

(DERRIDA, 2001a, 2003; CORACINI, 2007), para uma leitura problematizadora do discurso 

e interpretação da palavra em sua multiplicidade de sentidos; e a arqueogenealogia 

(FOUCAULT, 1979, 2007, 2014) como dispositivo de análise das relações de saber-poder, na 

compreensão da construção da (a)normalidade e das práticas discursivas, que são formuladas 

a partir da, e na forma de enunciados circulantes no cotidiano do espaço escolar.  

O corpus se constitui de dizeres, materializados sob a forma de narrativas de si 

(ECKERT-HOFF, 2004; 2008), coletadas em entrevistas orais, (gravadas e transcritas) de dez 

professores de surdos no Ensino Médio, em cinco escolas estaduais na região Costa-Leste do 

Estado de Mato Grosso do Sul. Os critérios para participação do professor foram apenas dois: 

a) estar lotado, no ano de 2018, em turmas do Ensino Médio de escolas estaduais, onde 

houvesse estudantes surdos matriculados; b) concordar em participar da entrevista, feitas 

exposição da proposta, leitura e assinatura do TLCE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido), vide Apêndice II.  

O período de entrevistas compreendeu os meses de outubro a dezembro de 2018, em 

que foram contatados pessoalmente quatorze professores, dos quais, onze11 participaram 

efetivamente da entrevista oral, gravada em áudio pelo aplicativo do próprio celular; foram 

selecionados recortes em todas as dez narrativas transcritas para resultados de análise. Para 

efeitos de sistematização do corpus e preservação do sigilo, cada participante está designado 

por código, conforme melhor delinearemos no item 2.5. 

Nesta pesquisa, não intentamos encenar uma jornada heroica, modo como se 

estruturam os eventos clássicos registrados em livros e filmes (CAMPBELL, 1989)12. Não 

nos propomos expor um “monomito”; como aqueles que vão dar as soluções e, a partir disso, 

superar um “desafio”, tendo em vista a uma transformação. Nossa busca está em rastrear os 

efeitos de sentido possíveis nas narrativas dos professores, concernentes à situação ensino-

                                                      
11 Cabe adiantarmos que uma entrevista ficou descartada em razão do áudio não ter ficado suficientemente 

compreensível para a transcrição. 
12 Em “O herói de mil faces”, Campbell (1989) aborda a jornada do herói, comum nas narrativas mitológicas. O 

monomito implica a estrutura dessa jornada:  há um modelo, segundo o qual o herói se lança no desconhecido, 

passa por provas (as quais só supera se unir forças com o outro), vence o vilão e retorna para casa, mudado.  O 

que chama a atenção é o efeito da jornada: a satisfação do herói não é o prêmio, mas a mudança que sua jornada 

provoca na sociedade. 
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aprendizagem de surdos no Ensino Médio; ensejamos somente problematizar, visto que tal 

contexto tem ficado escamoteado dentro do sistema educativo e é preciso refletir!  

Estruturalmente, esta tese se apresenta em duas partes, nas quais se dispõem as Seções 

como arenas, em alusão aos embates discursivos inevitáveis na composição de um todo 

requerido na pesquisa. Desta forma, para integrarmo-nos à ordem do discurso acadêmico em 

suas coerções, embora saibamos da impossibilidade de totalizações e da movência dos 

sentidos, que igualmente leva a uma leitura também movediça, onde os sentidos podem ser 

sempre outros.  

Na Parte I, intitulada: “Na ordem dos discursos, discursividades do/sobre/para o 

professor”,  estão: a Seção 1, em que elaboramos o Estado da Arte de verificação de pesquisas 

que versam sobre o dizer do professor coletado em entrevistas, ainda que sob perspectivas 

teóricas, metodológicas e analíticas diferentes para discorrer acerca da lacuna existente no 

campo dos estudos da linguagem quanto ao discurso do professor de surdo no Ensino Médio; 

e a Seção 2, onde explicitamos as condições de produção, as práticas que compreendem a 

linguagem em uso na correspondência entre língua e exterioridade. Nelas se agrupam 

interlocutores, lugar de enunciação e contexto histórico-social, que se organizam mediante o 

imaginário produzido pelas instituições, a partir do já-dito e por meio da memória do dizer 

(ORLANDI, 2002). 

Nesta Parte, perscrutamos discursividades na ordem do discurso da academia, em 

alusão a pesquisas desenvolvidas a partir do dizer do professor, bem como entrevemos 

discursividades sob a égide dos discursos oficiais, que, ao falarem sobre/para ele, acabam por 

deixar sua voz passar ao largo. 

A Parte II: “Da revisão teórica-metodológica aos gestos de leitura” compreende a 

Seção 3, em que fazemos a abordagem teórica e metodológica, na articulação de noções 

basilares para uma leitura problematizadora dos dizeres do sujeito professor de surdo no 

Ensino Médio, cuja identidade se constrói em movimento, decorrente também das movências 

dos sentidos, dada a incompletude da língua, do sujeito e da história; e a Seção 4, em que 

procedemos à análise procurando desvelar a constituição do sujeito professor no entremeio de 

discursos oficiais da Escola Inclusiva e das TICs para tal.  

Neste processo analítico, desvelamos nossas leituras assentadas em três Eixos de 

interpretação, os quais se processam imbricados, “complementares” (DIAS, 2016, p. 146), 

dada a própria repetição e tensão instaurada para articular os processos de descrição e 

interpretação do discurso e ao mesmo tempo mobilizar uma linha fronteiriça que ancore o 

diálogo com os objetivos da pesquisa. São eles: Eixo I: Constituição da (des)ordem do 
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discurso do professor de surdo, no Ensino Médio, para entrevermos as estratégias do sujeito 

para marcar sua entrada na ordem do discurso da Educação Inclusiva; Eixo II: Regularidades 

e deslocamentos nos dizeres, em que observamos a recorrência de enunciados, como marcas 

discursivas da busca de identidades, de completude do dizer, mas estes se movem; e Eixo III: 

Na tentativa de (des)identificações: relações saber-poder, uma vez que o sujeito se constitui 

na alteridade e nas relações de forças. 

Diante dessa formulação organizativa daquilo que nos propusemos problematizar, 

produzimos gestos (in)conclusivos de interpretação, dada a possibilidade de leituras outras, 

entrevemos nas narrativas de si, como se processa a sub(ob)jetivação do sujeito professor.  O 

professor ao dizer de sua prática, narra a si mesmo, na alteridade, na ilusão de se dizer 

inclusivo, no entanto, os sentidos se escapam e se deslocam.   
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PARTE I – NA ORDEM DO DISCURSO, DISCURSIVIDADES 

DO/SOBRE/PARA O PROFESSOR 

 

Nesta parte, em alusão à obra de Foucault (2014) acerca das circunstâncias do dizer, 

sempre condicionado ao que está na “ordem do discurso”,  elencamos, na Seção 1 , os estudos 

que nos levaram a subjetivarmo-nos pelos olhares de docentes ouvintes e surdos, que 

(d)enunciam de diversos espaços e tecem conosco os fios discursivos nesta pesquisa. Ainda, 

apresentamos algumas pesquisas acadêmicas que versaram sobre dizeres de professores de 

surdos, em que se incluem contribuições de pesquisadores sul-mato-grossenses que vão ajudar 

a entender o que foi feito, até então, diante da problemática eleita.  

Na Seção 2, falamos brevemente acerca do Ensino Médio, um novo mascarado, 

submisso a reformas nas quais o professor não tem vez, nem voz, apenas se submete 

(DURIGAN, 2009). Abordamos que este nível de ensino marca-se por sucessivas reformas 

com vistas à adequação ao Mercado e, neste sentido, as TICs servem como fios que costuram 

tais adequações (BELTRÃO, 2019).  

Assim, na esteira problematizadora, podemos fazer a leitura de um sujeito, em geral 

falado pela lei, que, ao narrar-se, tem desveladas as ranhuras de tais discursos que, 

historicamente, falam para/por ele, assim, seu dizer se (re)produz (d)nestes entremeios ou 

entre discursos. 

1. NA ARENA DA ACADEMIA, O DIZER DO PROFESSOR 

 

Nesta Seção 1, temos por objetivo expor o Estado da Arte, ao elencar pesquisas 

acadêmicas, no campo da Linguagem, cujo corpus se constitui a partir de dizeres de 

professores de surdos coletados em entrevistas. Isto é, almeja-se trazer à baila, para diálogos 

ou duelos (GREGOLIN, 2006), os estudos que deixaram impressões e rastros em nosso gesto 

interpretativo, por trabalharem de algum modo a temática eleita. Importa-nos, entreouvir os 

dizeres de pesquisadores (surdos e/ou ouvintes), cujas pesquisas, realizadas no Estado de 

Mato Grosso do Sul, mesmo lócus de enunciação, podem ajudar-nos no puxar dos muitos fios 

discursivos nesta pesquisa. 

Numa arena discursiva, trazemos perspectivas teóricas, metodológicas e analíticas 

acerca do mesmo objeto, a saber: o discurso do professor de surdo, de modo a comtemplar a 

ideia de que sujeito e sentidos são sempre os mesmos e sempre outros, em suas movências e 

obviedades (CORACINI, 2007). Esta suposta obviedade, causadora de incômodo, é que nos 
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levou para o campo da pesquisa, pois aponta para o “lugar da dispersão, da completude 

imaginária, da ilusória unicidade de processos identitários, múltiplos e variados, constituídos 

socialmente na relação entre língua e a história” (GALLI, 2008, p. 53). 

 

1.1 O dizer de si como narrativa de si: gesto introdutório 

 

A começar por uma provocação, trazemos um relato de experiência: 

Certa vez, na apresentação do projeto desta pesquisa numa das aulas do PPG-Letras, 

uma colega do curso questionou quanto ao que haveria de “novo” para se pesquisar no 

universo da surdez, pois, para ela, a “temática do surdo já foi explorada à exaustão!”. Tal 

questionamento fez-nos observar uma estreiteza de concepção (o que, talvez, não seria apenas 

da colega) quanto a uma situação talvez não abordada quanto se pensa, relacionada à visão do 

professor do surdo, no Ensino Médio. 

Diante desta situação expressa, passamos a entender que no “oceano de ‘discursos’ 

que circulam sobre o que é ser professor e como deveriam ser suas práticas” (GHIRALDELO, 

2010, p. 253), este sujeito desenha para si sua identidade profissional – processo que se dá 

face a suas relações com práticas discursivas circulantes e às formações discursivas a que se 

filia. Como tal processo faz parte da constituição do laço social com o (O)outro, base para a 

constituição de si (CORACINI, 2007), acreditamos que a colega se sentiu incomodada diante 

da possibilidade de ter o universo, onde habita profissionalmente, investigado.  

Mencionamos o fato para posicionarmo-nos quanto ao que seja nosso intento: somente 

tecer reflexões e problematizar. Entendemos que o contato entre pesquisador e objeto 

promove gestos de interpretação, únicos, mediante os quais os sentidos se estabelecem; assim, 

fixar sentidos é da ordem da impossibilidade, eles sempre se movem, assim como também se 

movem as identidades, o sujeito e suas formas de representações.  

Na educação, existe a circulação de uma variedade de perspectivas teóricas, não só 

pelas mudanças governamentais que, em geral, provocam ebulição de “verdades” acerca do 

professor. Mas também, porque a escola, desde sua fundação, tem o papel de fazer veicular e 

validar discursos, dada a sua função de homogeneizar sujeitos (FOUCAULT, 1979; 

GREGOLIN, 2006). Nesta direção teórica, Moreira (2020a, p. 112), interpreta que ela 

“configura uma exímia maquinaria implicada na fabricação dos sujeitos, de que resulta uma 

intrincada rede de novos saberes e de novas formas de poder, auxiliadoras do/no processo de 

governo dos homens”. 
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Mas, ao procurarmos saber, na vertente problematizadora do discurso, pesquisa acerca 

do dizer do professor do Ensino Médio quanto ao que seja ser professor de surdo, o resultado 

nos mostrou que a colega, mencionada no relato inicial, não estava com a razão; sempre há 

algo que ainda não foi explorado, sempre há um sentido outro, de modo que justamente as 

obviedades é que devem incomodar, em um campo de estudo. Disso decorre a “originalidade” 

desta pesquisa, ao problematizar dizeres do professor, para observar o processamento da 

subjetivação, enviesado pelos discursos oficiais acerca dos estudantes surdos no Ensino 

Médio: jovens acerca dos quais supõe-se uma escolaridade mínima de nove anos, e a caminho 

do trabalho ou da graduação. Sob tal olhar, há um contingente de agenciamentos de todas as 

ordens ao sujeito professor. 

Para entrada na ordem do discurso acadêmico, de fazer a “verificação” de pesquisas 

relacionadas ao tema em questão, realizamos uma busca no Banco de Dissertações e Teses 

Nacionais, no ano de 2018, em específico, na BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações). Iniciamos a busca pelo “assunto”: “Inclusão de surdos na escola” ali, foram 

constatados quatrocentos e oito trabalhos, na área da Educação, razão pela qual afunilamos 

pela busca avançada, com a delimitação do “título” “discursos de professores de surdos”, 

circunscrito a Programa de Pós-Graduação em Linguística ou Letras, apenas. Lá, constaram 

oito pesquisas, as quais abordaremos adiante, no item 1.2. 

Considerando-se a vertente problematizadora discursiva-desconstrutiva, mesmo 

escopo teórico-metodológico desta tese, podemos elencar as pesquisas de Coracini, (2007; 

2015); Brito, (2010, 2016); Ecket-Hoff, (2004, 2008), que tomam dizeres de professores como 

corpus – um dizer de si na alteridade, por conseguinte, narrativas de si. Porém diante da forma 

que esta tese se organiza e da problemática eleita, o gesto de leitura torna-se singular, pois, 

ainda que tratássemos de mesmo objeto, haveria sempre algo a observar, devido à movência 

dos sentidos, dos sujeitos e da história. 

À medida em que lemos as pesquisas elencadas, direcionamos as reflexões erigidas 

para o tratamento dos recortes discursivos do corpus, como forma de introduzir o gesto 

interpretativo e problematizarmos o objeto de estudo. Convém adiantar que tratamos as 

entrevistas, como “narrativas de si” a partir de Eckert-Hoff (2004). A autora, ao analisar 

entrevistas de professores, entendeu-ascomo  narrativas de si, uma vez que neles o docente diz 

de sua prática para dizer de si mesmo. 

Por ora, apenas a título de contextualizar do leitor, entendemos esta noção a partir da 

percepção foucaultiana da escrita de si por meio da qual se processa a subjetivação e 

objetivação do sujeito (FOUCAULT, 2006), (BENITES, 2013, 2015). A narrativa da prática 
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profissional passa a ser entendida como uma técnica de si, visto que ao dizer de si, o sujeito 

legitima suas práticas, bem como se sub(ob)jetiva, como veremos no item 3.3. 

Na esteira de olhar as pesquisas selecionadas e nelas desvelar um falar de si a partir 

das narrativas dos participantes, coletadas em suas entrevistas, observamos aquelas que se 

organizaram a partir de um corpus constituído de dizeres de professores de surdos, pois 

tratam-se de discursos coletados em entrevistas, na ótica de uma narrativa de si,  em que é 

possível entrever a alteridade do sujeito sendo construída a partir do seu dizer do quê, como 

para quem ensina, do seu dizer do outro (de sua prática) atravessado pelo que dizem para ele, 

sobre ele, por ele. 

 

1.2 O dizer do professor na ordem do discurso acadêmico 

 

De nossa varredura na BDTD, achamos pertinente ressaltar as pesquisas que dialogam 

com o que desenvolvemos aqui, no que concerne ao corpus, constituído a partir de entrevistas 

de professores de surdos, (sejam eles ouvintes ou surdos). Das oito pesquisas elencadas, 

abordaremos quatro teses e três dissertações. A quinta tese será articulada ao item  2.2.  

A começar pela tese de Viviane da Silva Gomes (2015), desenvolvida na Universidade 

Federal da Paraíba, na área de Linguística, especificamente, via AD francesa, intitulada: 

“Docente surdo: o discurso sobre sua prática”, destacamos a estrutura, na qual foram 

analisados recortes discursivos, oriundos de vídeos transcritos, pertencentes a uma professora 

de Libras, surda, na graduação, acompanhada de sua intérprete. O objetivo da pesquisadora 

foi identificar interdiscursos da autoridade política, educacional, legal, maternal e abordagens 

de ensino, bem como verificar quais são as orientações voltadas à inclusão de surdos nas 

universidades. 

Na escrita desta docente surda, materializaram-se discursos de ausências, limitações e 

perdas, seja no lar, na escola, na sociedade; perdas que levam muitos surdos a finalizarem o 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, mas poucos continuarem os estudos na Graduação e, 

menos, ainda, tornarem-se professores universitários. Além do lar, outros espaços são negados 

às pessoas surdas, devido às dificuldades de ampliação do diálogo entre o surdo e a sociedade. 

Esta conjuntura levou Gomes (2015) a concluir que a inclusão acontece no nível da 

burocracia, o mesmo, no entanto, não se consolida nos ambientes educacionais.  

Karina Ávila Pereira (2015) fez um trajeto similar, na Universidade Federal de 

Pelotas, com “O ensino de língua estrangeira na educação de surdos: recontextualização dos 

discursos pedagógicos em práticas de professores de alunos surdos”. A sua tese, em 
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Educação, objetivou compreender a forma como professores de inglês recontextualizam os 

discursos pedagógicos oficiais dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de 

Língua Estrangeira Moderna (PCN-LE), frente à educação de surdos, em suas práticas 

pedagógicas. 

O corpus da pesquisa de Pereira (2015) compreendeu entrevistas (questionário on-line 

e presencial), de onze professores de língua estrangeira para surdos, bem como  documentos  

elaborados em escolas de surdos das regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil.  A pesquisadora 

usou pressupostos da Sociologia Crítica da Educação (BERNSTEIN, 1996) e demonstrou que 

a utilização do PCN-LE, aliado a outros documentos, serve como guia para as práticas 

pedagógicas dos professores em questão. Ao analisar os planos de ensino, observou a 

tentativa da escola de se aproximar do cotidiano dos alunos, com base nas necessidades 

destes, para a regulação no ensino e concluiu que uma (re)contextualização dos discursos 

pedagógicos oficiais poderá se efetivar, a partir da compreensão sobre como ensinar uma 

língua estrangeira a surdos. 

Articulando estes saberes ao que nos propusemos empreender, há em comum, entre 

Gomes (2015) e Pereira (2015), as narrativas de docentes, relacionadas aos documentos 

oficiais para/ professores acerca da  inclusão de surdos na escola. Gomes (2015), no entanto, 

descreve e interpreta, pela AD francesa, a narrativa de uma professora surda que leciona a  

ouvintes, na universidade. Pereira (2015) analisa, pela Sociologia, narrativas de professores 

ouvintes, acerca do ensino para surdos, na educação básica. Diferentemente, nessa tese, 

procuramos fazer um análise discursiva-desconstrutiva de dizeres de professores ouvintes, que 

lecionam a surdos, no Ensino Médio, para observar os processos de subjetivação desses 

sujeitos, no entremeio da trama discursiva da inclusão de surdos no Ensino Médio.  

Noutra visada teórica, Dulcéria Tartuci (2005) desenvolveu sua tese na UNIMEP 

(Universidade Metodista de Piracicaba), intitulada: “Re-significando o ser professor: 

discursos e práticas na educação de surdos”, situada epistemologicamente na Educação. A 

autora parte da escrita de uma professora intérprete para observar como se articulam 

professor, intérprete, monitor e outros integrantes da educação, dada a indefinição de seus 

papéis e a mistura de suas funções. Para a autora, a inclusão do surdo no ensino regular 

demanda a construção de práticas educativas de inclusão, a partir de investimento em projetos 

de formação proporcionadores de reflexões críticas relacionadas ao trabalho docente e demais 

componentes deste processo.  

Tartuci (2005) contribuiu para a reflexão sobre o ensino bilíngue, a linguagem e 

apontou para o entendimento de políticas de inclusão como mecanismos legitimadores das 
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desigualdades sociais, viabilizadas por formulações autoritárias. Esta visão coaduna com o 

que postulou Sousa-Santos (2002), ao dizer que as políticas educacionais no Brasil, como 

quaisquer políticas de países colonizados, seguem a lógica de obediência ao mercado de 

economias hegemônicas13, não servindo, necessariamente, para atender às demandas de sua 

população.  

O sujeito professor tem sua identidade produzida pelo imaginário social, portanto, 

constrói sua autoimagem e a imagem do aluno, a partir da visão circulante para ambos, 

(CORACINI, 2007, p. 149). Neste aspecto, a tese de Zélia Maria Luna Freire da Fonte (2010), 

vinculada à Universidade Federal de Pernambuco, cujo título é “A educação de surdos e a 

prática pedagógica: análise a partir da alteridade surda”, pode dialogar com esta tese no que 

concerne ao olhar do sujeito surdo. A autora analisou entrevistas semiestruturadas, em vídeo, 

de estudantes surdos e ouvintes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), em classes a que designa especiais e integradas/incluídas.  

Com base na Psicologia Social14, a pesquisadora depreendeu que, no Brasil, prevalece 

o Ouvintismo,15 que implica a imposição aos surdos de práticas oralistas, como a leitura 

labial, por exemplo. A autora problematizou os significados e sentidos da prática pedagógica 

na educação de surdos, e observou que toda a práxis se reduz ao que o professor faz, com base 

em suas concepções, o que indica a necessidade de sua (re)construção por meio de formação 

continuada específica. Sua pesquisa concluiu que, para ocorrer a desouvintização, é 

necessário que tanto docentes quanto gestores escolares efetivem as Diretrizes da Educação 

de Surdos. Isso coloca o paradoxo, nas narrativas, o professor (d)enuncia uma prática à sua 

maneira, reconhecendo-se in-excluído das instituições que falam por/para ele por meio de 

interlocutores, numa via assimétrica, como em R3. 

Enquanto Fonte (2010) se centra nas narrativas do estudante com surdez, analisamos 

as do professor ouvinte, no Ensino Médio. Neste sentido, seu trabalho contribuiu para a 

ampliação desta pesquisa sobre o conhecimento acerca dos discursos discentes que compõem 

o outro, o imaginário, as memórias que podem ser recuperadas e atualizadas no fio discursivo 

das narrativas dos docentes.  

Na arena de discursos constitutivos do sujeito professor, Sebastião Reis de Oliveira 

(2017) desenvolveu em sua dissertação, denominada: “As formações discursivas sobre o “ser 

surdo” na Escola Inclusiva”, pela Universidade do Estado do Amazonas, estudos sobre a 

                                                      
13 Relaciona-se ao domínio de uma economia sobre outra. 
14 Psicologia e Sociologia juntos, voltados ao estudo do comportamento humano no contexto social onde a 

pessoa está inserida. 
15 Silva Júnior; Mascia (2009) utilizam o termo Oralismo para designar as práticas ouvintistas na escola. 
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questão inclusiva. Para o autor, a Escola Inclusiva trata-se também da regular, nela há 

estudantes com necessidades educacionais específicas nas salas de aulas comuns. Pela 

perspectiva da AD francesa, descreveu narrativas de professores, alunos surdos e ouvintes, na 

Escola Inclusiva de Manaus. O objetivo era saber as formações discursivas sobre “ser surdo” 

no cotidiano escolar. Apontou que coexistem FDs da psicologia clínica, religiosa e 

antropológica, perpassadas pela ideologia da igualdade. Sua pesquisa assevera que o 

tratamento de uma minoria como maioria tem sua positividade: os surdos não estão à margem 

da sociedade, fadada à ociosidade sociocultural, como acreditam boa parte dos brasileiros; as 

políticas positivas existem e os surdos “se manifestam e se posicionam na conjuntura social”, 

(OLIVEIRA, 2017. p. 81).   

No que concerne à Escola Inclusiva, José Ribamar Batista Júnior (2008), produziu sua 

dissertação: “Os discursos docentes sobre inclusão de alunas e alunos surdos no ensino 

regular: identidades e letramentos”, vinculado à Universidade de Brasília. Em seu mestrado 

em Linguística, valeu-se de escrituras de professoras e um professor para poder discutir as 

categorias de análise: gênero discursivo, seleção vocabular, modalidade e avaliação. Estas 

vias permitiram indicar que os discursos relacionados aos surdos são constituídos pela 

perspectiva tanto da compaixão quanto da legalidade, mediante as vozes masculinas e 

femininas. Sua base teórica amparou-se na Etnografia (ANDRÉ, 1995), relacionada à Teoria 

Social do Letramento (BARTON, 1994; LOPES, 2004), além da Análise do Discurso Crítica 

(FAIRCLOUGH, 2001). 

Em suas constatações, o autor observou que mulheres estariam mais dispostas ao 

investimento em mudanças, enquanto o discurso do homem entrevistado foi marcado por 

procurar uma adaptação à práxis. Esse quadrante levou o pesquisador a concluir que o 

processo de letramento de surdos, em construção, não se baseia, plenamente, em princípios 

democráticos. De acordo com Batista Júnior (2008), embora haja esforço político, ao menos 

com a promulgação de Leis e Decretos, a realidade escolar é diferente da requerida pela 

legislação. Em parte, isso decorre da escassa formação para comunicação em Libras.  

Na mesma linha de pensamento, Alecrissom da Silva (2017) produziu sua dissertação 

em Letras, “Práticas pedagógicas na educação de surdos: análise crítica do discurso dos 

professores da educação básica”, na Universidade Federal de Sergipe. Nela, o autor analisou, 

embasado na aplicação de questionário semiestruturado, a escrita de oito docentes, que não 

sabem se comunicar em Libras, com vistas a interpretar como se configuram suas práticas em 

sala de aula, seus compromissos sociais, da escola, da família e do governo. 
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Silva (2017) aliou a metodologia descritiva/interpretativa (MAGALHÃES, 2001), 

pressupostos teóricos da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001), da Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD) (PEDROSA, 2012) para balizar que os 

professores acabam por não vivenciarem o que preveem as leis sobre os direitos dos surdos. 

Tanto a pesquisa de Batista Júnior (2008) quanto a de Silva (2017) se constroem na 

base teórica de estudos linguísticos, no viés da Análise Crítica do Discurso (ADC), tecendo a 

rede analítica de forma complexa, num movimento metodológico que permite uma percepção 

mais ampla sobre as práticas de letramento e as identidades docentes com relação aos surdos 

por sua interlocução com outros campos de saber.  

 

1.3 Na ordem da leitura problematizadora 

 

Da vertente discursiva-desconstrutiva, Coracini (2015, p. 132-161) aborda acerca da 

voz do professor, que sempre existiu a despeito de todas as tentativas de fazerem-na silenciar 

e, nesta perspectiva teórica eleita, apresentamos, brevemente, algumas pesquisas que tomam 

os dizeres de professores para analisá-los, em sua construção identitária de sujeito 

fragmentado, regido pelo dizer dos múltiplos olhares que o constituem.  

A começar pela autora (CORACINI, 2007, p. 97-116),  que tomou redações de 

professores num concurso público para entrever nelas um falar em primeira ou terceira 

pessoa, e considerá-lo uma narrativa na qual se processa a constituição de um sujeito, 

enviesado pelo olhar do outro, a lançar estratégias na língua para controle de seu dizer, tarefa 

vã, porque os sentidos sempre escapavam à revelia de seu desejo de totalidade.  

Coracini (2005, p.1-16) interpretou dizeres de tradutores de língua estrangeira, ora 

coletados em entrevistas orais e questionários, como narrativas nas quais pôde identificar um 

sujeito que, “ao falar de si, como tradutor, fala “mais de sua tarefa”, “fala do quê e de como o 

que faz” o “identifica a certos modelos”. A partir desse falar na alteridade, a autora postula a 

hipótese “de que falar do outro é falar de si”. 

Nesta esteira, Eckert-Hoff (2004), em sua tese de doutorado pela Universidade 

Estadual de Campinas, analisa dizeres de professores em processos de formação continuada, 

coletados em entrevistas orais transcritas, compreende tais transcrições, na ótica dos estudos 

derrideanos, como escritura, em que se processam “tanto a escrita como a fala” e assinala que 

trata-se de dizeres de si, visto que ao falar sobre sua prática, o professor diz de si mesmo, 

atravessado por dizeres sempre “inconclusos”, contraditórios, repetidos, instáveis os quais não 
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preenchem a falta, “já que o sujeito é inacabado, incompleto, incontrolável”, (ECKERT-

HOFF, 2004,  p. 89-94).  Segundo a autora,  

 
Ao falar de si, o sujeito-professor se reinventa, cria um outro ficcional como 

forma de preenchimento dos espaços vazios. É no falar de si que o corpo se 

e(in)screve para se presentificar, o que lhe permite uma experimentação 

identitária. Pelo desejo de pertencimento o corpo irrompe no simbólico, 

e(in)screvendo-se, assim, no processo de construção e de subjetivação do 

sujeito ( ECKERT-HOFF, 2004, p. 92). 

 

Sua pesquisa ancora nosso olhar sobre as entrevistas coletadas junto aos professores 

participantes, auxiliando-nos na leitura das mesmas, como dizeres de uma prática na e pela 

qual se processam os momentos de (des)identificações do sujeito com os discursos que 

demandam constituírem-no sujeito professor, por força de Lei, neste contexto. Entendemos 

com a autora, que no dizer do professor, a constituição identitária do sujeitos se processa, na 

alteridade e contradição de modo imanente, “em que há sempre um jogo”. No entanto, 

interpretamos, também que sujeito se constitui e é constituído, torna-se sujeito e objeto no e a 

partir de sua narrativa. Voltaremos a este assunto no item 3.3. 

A dissertação de Brito, (2010, p. 147), pela Universidade Federal de Minas Gerais 

lançou luz sobre o discurso de professor de inglês no Ensino Regular, público, um dizer que 

aponta a necessidade de se permitir que “o professor fale de si para interpretar suas ações 

pedagógicas”. Em prosseguimento a sua leitura, Brito (2016) desenvolveu sua tese de 

doutorado pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), agora voltada ao dizer do 

intérprete e de documentos que norteiam a função e prática deste profissional, para identificar 

o lugar em que é colocado ou se encontra este sujeito, na Escola Inclusiva. 

A pesquisadora ressalta a nomeação do intérprete, em que as diversas designações 

provocam diferentes efeitos de sentido sobre sua prática. No documento Código de Ética, por 

exemplo, este sujeito é nomeado como professor ou professor intérprete; em outros 

documentos, sobressaem docente, mediador, por exemplo. Para Brito (2016), estas 

designações podem gerar interpretações diversas a respeito da função do intérprete, bem 

como dos sujeitos intérprete e professor. Dessa forma, pode haver contradições no 

desempenho da função do intérprete na relação surdo-intérprete-professor. A autora salienta 

que essas mudanças de nomeações não são dicotômicas, mas, marcam a representação de um 

sujeito no entremeio de línguas, culturas, traduções, ensino, surdez e audição. 

Outro aspecto a destacar, na análise dos documentos, feita por Brito (2016), é a 

anulação da participação do surdo na educação ou na vivência social em consequência da 
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ausência de um intérprete. Nesta direção, desde os momentos históricos até as legislações 

atuais, o surdo se faz ouvir pela mediação de um profissional. Em razão destes fatos, ao 

analisar o sujeito psicanalítico e o sujeito do discurso, a pesquisadora vislumbra 

possibilidades de formação discursiva em suas entrevistas: a FD da inclusão, a FD do ensino 

de línguas e a FD do dever-fazer oficial. Com base no exposto, Brito (2016) evidencia este 

sujeito heterogêneo, que se constrói no/pelo olhar do outro, fundamentada na noção de sujeito 

postulada pela psicanálise: o sujeito do inconsciente, clivado e incompleto. 

Segundo a autora, a Inclusão de Surdos foi um acontecimento discursivo, da ótica 

foucautiana, como demanda social (BRITO, 2010); o intérprete vive uma tensão diante das 

múltiplas funções que exerce, movimento de sentidos influenciado pela instabilidade de 

nomeações no bojo das políticas educacionais de inclusão. A pesquisadora destaca momentos 

de identificações deste sujeito entre “ser-estar” entre “línguas-culturas”16, a partir de Coracini, 

(BRITO, 2010, p. 52 ). Convém destacar as palavras da autora: 

 

[...] podemos flagrar condições de hospitalidade e de hostilidade 

direcionadas ao surdo (não brasileiro, diferente, indivíduo acolhido e vítima 

do exílio na educação regular), à Libras (língua de acesso à LP, língua 

diferente, língua sentida no corpo e língua que inaugura outro lugar no 

mesmo espaço geográfico), à LI (fora e dentro da tradução, terceira língua, 

língua supérflua diante da LP, teoria, conteúdo curricular), à LP (língua de 

passagem, língua dominante, lugar de tensão e conforto) e ao intérprete 

(aquele que ocupa o espaço heterotópico, entre nomeações e posições 

discursivas). Nesse sentido, o estrangeiro, que pode ser o intérprete, o surdo, 

a língua inglesa ou o professor de LI, é o estranho familiar, hóspede que 

desliza entre ser o amigo acolhido ou um inimigo que coloca em risco a 

soberania do hospedeiro. (BRITO, 2016, p. 178), (grifos nossos). 

 

Nesta ótica, foram constituídos os sujeitos que perpassam pelas histórias de luta e 

conquistas na trajetória dos surdos, dos profissionais que atuam na educação básica com/entre 

estudantes surdos e ouvintes, as relações entres estes e respectivos professores e intérpretes, 

além das línguas que estão presentes no cotidiano escolar, não apenas como componentes 

curriculares, mas também, línguas que necessitam de aprendizados gramaticais, habilidades 

comunicativas e traduções. Isso mostra um contexto de diversidades a que todos elementos, 

em algum momento, desse processo de ensino e aprendizagem se submetem a ele como 

estrangeiros, inclusive, o professor.  

                                                      
16 De acordo com Coracini (2010), Ser- equivale a constituir-se o sujeito, se subjetivar; estar- no locus 

enunciativo escolar;  entre línguas-culturas, com base no entendimento de que não há língua nem cultura puras, 

mas estas se processam  em relação de forças. 
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Os trabalhos de Brito (2010; 2016) compreendem pesquisas pelo viés da leitura 

problematizadora de dizeres do professor e do intérprete; ao narrar-se, há um dizer de si a 

partir do outro, e este outro também passa a ser narrado. Neste aspecto, ao ouvir o intérprete, 

quem se faz ouvir é o surdo, de modo que, ambos, intérprete e surdo, são entendidos pela 

autora como estrangeiros, na sala de aula da Escola Inclusiva. Se o intérprete detém o saber-

poder da Libras, o que o torna a voz do surdo para a sociedade ouvinte e, via de regra, para o 

professor, a subjetivação do professor se faz afetada por este olhar. Sua subjetivação se 

processa sob o desejo deste saber especializado, e, por conseguinte, o (des)identificar-se com 

os dizeres oficiais se torna estratégia de resistência. Observamos, nestas discussões, a 

possibilidade da abertura quanto ao dizer do professor do surdo no Ensino Médio,  parte dessa 

relação de entes educacionais, o sujeito da problematização feita nesta tese.  

Sem pretensões de totalidade, neste Estado da Arte, mesmo porque isso é da ordem da 

ilusão e impossibilidade, mas para efeitos de fechamento deste item, apresentamos  duas 

pesquisas dentre as de mesmo escopo teórico-metodológico discursivo-desconstrutivo, que, 

embora não se refiram a narrativas de professores, podem nos auxiliar em nossos gestos de 

leitura.  A começar por Dias (2016), em cuja tese de doutorado pela Universidade Estadual de 

Campinas, analisa como o discurso didático-pedagógico se apropria de discursos das novas 

tecnologias e os representa em material didático de inglês para o Ensino Médio. Segundo a 

pesquisadora, “as novas tecnologias de comunicação e informação invadem todas as áreas do 

saber e criam a ilusão de que são capazes de resolver todos os problemas da vida no mundo”, 

(DIAS, 2016, p. 81), ideário retomado pelo discurso educacional, que no entanto, compõem 

simulacros.  

Relacionada à problematização do discurso dicotômico da inclusão/exclusão de 

surdos, em nossa sociedade, apresentamos o artigo de Silva Júnior; Mascia (2009, p. 297-

316), em que descrevem e interpretam enunciados do Discurso Político da Educação Inclusiva 

de surdos (DPEI) e da Educação para todos (EPT), regularizados em documentos legais, como 

o Decreto nº 5.626 (BRASIL, 2005)17 e a Lei de Libras, Lei nº. 10.436 (BRASIL, 2002). Os 

autores observam o dispositivo do agenciamento de Inclusão de Surdos (IS) e procuram 

identificar qual a concepção de sujeito neste discurso. Eles interpretam que há o 

estabelecimento de um novo (mesmo) lugar, isto é, há uma homogeneização do sujeito surdo 

pelo apagamento de sua diferença e alteridade no DPEI de surdos. Segundo os pesquisadores, 

                                                      
17 O Decreto regulamenta a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

- Libras, e o Artigo 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 

dá outras providências. 
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a inclusão é a faceta mais atual da democratização da educação contemporânea e os 

documentos legais, fomentadores dela, servem como mecanismos de controle. Suas 

estratégias, por meio da discursivização, apenas camuflam a existência da falta, da diferença 

da língua – noção a ser retomada adiante, no item 2.3.  

 

1.4 O dizer do professor sul-mato-grossense 

 

A leitura específica de trabalhos de professores sul-mato-grossenses justifica-se pelo 

fato de serem desenvolvidas no mesmo lócus enunciativo desta tese e por tomarem por objeto 

entrevistas de docentes e/ou documentos oficiais do Estado. Tais pesquisas podem se 

constituir discursos arautos da comunidade surda nas políticas a ela voltada em Mato Grosso 

do sul – aspecto de relevância para o entendimento da escola inclusiva em questão.  

Por exemplo, Eliane Ochiuto18 e Elizabete Rocha (2018, p.135), avaliaram a interação 

na plataforma do curso Letras-Libras, da Educação a Distância (EaD), da Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD), com destaque para a sala virtual, por elas entendida 

como delimitação geográfica da interação estudante-professor, no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA moodle)19.  

Em suas constatações, as autoras asseveram que tal ambiente “identifica, facilita ou 

disfarça a barreira comunicativa entre os sujeitos aprendentes de Libras”. Essa conjuntura, 

levou as pesquisadoras a salientarem que o espaço se mostra mecanismo de benefícios na 

aprendizagem da língua “visual-gestual”, devido às TICs, recursos visuais diversificados: 

videoaulas, webconferências, fóruns interativos, “desenhos e gravuras”, com intuito de 

comunicar adequadamente os códigos, relacionando-os com os objetos, situações cotidianas, 

sociais, dentre outras” (OCHIUTO; ROCHA, 2018, p.141). 

Esta percepção fortalece a interação na sala virtual: os desafios seriam externos ao 

ambiente, tais como: a postura do estudante relacionada a seu disciplinamento de horários, 

acesso a computadores e internet de qualidade, conhecimento necessário para navegação e 

interação no ambiente. Os resultados obtidos pelas autoras fez-nos refletir acerca da 

formação, a partir da posição cursistas matriculadas no curso online de Libras básico, ofertado 

em 2018, pelo CAS/SED/MS no AVA/Moodle. Formação que atendeu ao inciso V do 

                                                      
18 Eliane Francisca Alves da Silva Ochiuto é surda, usuária da Libras, docente pela UFGD, faz doutoramento em 

Estudos Linguisticos com a pesquisa de expressões não manuais para marcação de tempo relativo em Libras, sob 

pressupostos do Funcionalismo. 
19 Modular Object Oriented Distance Learning (Moodle) é um software livre para sistemas de plataformas 

chamadas ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), onde se pode criar e gerenciar um curso online.  
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Decreto 5.626/05 (BRASIL, 2005),  que dispõe sobre o apoio ao uso de a difusão da Libras 

entre professores, alunos e funcionários, direção da escola e familiares. As escolas, em 

questão, receberam uma Comunicação Interna (CI) SED/MS, nº 336 19/02/2018 sobre este 

curso para a comunidade escolar mediante a qual, foram sistematizadas as inscrições.  

Durante esse curso, foi possível observar que seu ambiente virtual se organizava como 

simulacros da sala de aula. O formato padrão de cada módulo continha: exposição do 

conteúdo via slides, (a que podemos equiparar à lousa), seguida de exercícios de fixação, no 

modelo erro/acerto, concepção behaviorista estímulo-pergunta-resposta, via questionários de 

avaliação. Na estrutura do curso, o primado do português, falado ou escrito; mesmo nas 

videoaulas em Libras, havia a tradução oralizada, simultânea, e a legenda em português; da 

mesma maneira, o conteúdo dos slides eram, predominantemente, escritos conforme a norma 

padrão da Língua Portuguesa.  

No que se refere ao desenvolvimento do curso no ambiente virtual, havia uma 

diagramação ouvintista da metodologia; vale destacar que um dos grandes desafios do 

ouvinte, na aprendizagem da Libras, é a não transposição simultânea da fala para língua 

sinalizada, mesmo porque se tratam de sistemas distintos, cada qual com sua gramática. A 

prática eleita pelo curso funcionava na contramão do contexto vivido, pois se tratava de uma 

tentativa de se ensinar Libras como se fosse uma língua equivalente ao português escrito. 

Outro ponto a ser mencionado, concerne ao conteúdo todo elaborado pelo CAS/MS, 

alimentado na plataforma, aberto à limitada interação, visto que não apresentava atividades 

como fóruns, postagens de tarefas colaborativas, fazendo com que o cursista ficasse numa 

postura de passividade, em relação a Libras, por conseguinte, a ausência de imersão no 

universo surdo, sua cultura e linguagem. Essa circunstância contraria, em parte, os 

apontamentos de Ochiuto; Rocha (2018); na experiência expressa, o ambiente virtual, a 

interação não foi fortalecida. A interação tornou-se uma produção, marcada pelos discursos da 

colonialidade do saber ouvinte sobre o surdo, ainda que produzida por uma instituição com o 

papel de demandar a especificidade. 

Na esteira de discursos de professores ouvintes ou surdos, universitários sul-mato-

grossenses e ouvintes, cabe destacar a contribuição de Albres (2010), com sua obra 

“Português... eu quero ler e escrever” – livro didático para usuários de Libras. Em sua 

“Apresentação”, a autora destaca “a interatividade, possibilitada pelo uso de tecnologias, 

como: msn, blog, e-mail, em que os alunos e professores poderão interagir de forma mais 

significativa. Sob a égide de uma representação do uso de TICs como mediadora da 

comunicação com o surdo, este livro surge como bem de consumo para o estudante surdo.  
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As obras para o ensino de português escrito a surdos, em geral, abrigam percursos 

metodológicos para o docente; o livro de Albres, no entanto, volta-se ao estudante com 

surdez. Soubemos deste material a partir de uma intérprete, mas as três tentativas de contato 

com a autora, via e-mail, para aquisição de um exemplar, ficaram sem resposta alguma. 

Soubemos, posteriormente, que livro didático para surdo, por não se tratar de “publicação de 

instituição pública, não está disponível para pesquisa na internet, e só pode ser adquirido em 

sites de venda (BARBOSA; BARTHOLOMEU, 2016, p.10), o que limita seu alcance.  

Neste aspecto, dialogamos com as reflexões de Dias (2016, p.81), de que o livro 

didático, para atender ao Mercado Editorial, no mundo globalizado e pós-moderno, onde tudo 

está voltado ao consumo, se veste da roupagem da inovação, pelo viés das tecnologias; trata-

se de “simulacro”, discursos produzidos, atualizados, como novidade, em razão da “luta por 

permanecer no mercado consumidor e até mesmo para não ser engolido pelas novas 

tecnologias”. 

Destacamos, também, a tese de Raquel Quiles (2015), pela Universidade Federal de 

São Carlos, intitulada: “Educação de Surdos em Mato Grosso do Sul: desafios da Educação 

Bilíngue e Inclusiva”. Numa abordagem histórico-cultural (VIGOTSKY, 1998) e dialógica 

(BAKTHIN, 1995), a autora analisou documentos da política estadual de Educação Especial, 

bem como entrevistou sujeitos da educação (gestores, professores de Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRMF), intérpretes, alunos e instrutor surdo), de uma escola autointitulada 

inclusiva, do mesmo município desta pesquisa. O objetivo foi avaliar qual das propostas de 

educação, se a inclusiva ou a bilíngue, validavam as práticas nesta escola. Os resultados de 

Quiles (2015) apontaram que nenhuma das duas vertentes está consolidada; há carência de 

projeto que envolva o coletivo. Por essa razão, concluiu que se a escola se tornar bilíngue, de 

modo que todos usem as duas línguas, poderá haver de fato inclusão de surdos, razão pela 

qual, a partir de 2019 iniciou-se o processo de implementação e implantação da Escola Polo20 

Linguístico de Libras no Estado de Mato Grosso do Sul, com a formação da Comissão de 

Avaliação da proposta de que a autora faz parte. Parece aqui instaurar-se outro ordenamento 

                                                      
20 O movimento para a implantação da Escola Polo Linguístico de Libras, no Estado de MS começou em 2018, 

com a nomeação da Comissão avaliadora; em 2019, teve início em algumas regiões, dentre elas, Três Lagoas. 

Em 2020, o Ministério Público Estadual demandou ação diretamente junto às duas escolas, no município, mas 

ficou em suspenso devido à Pandemia. O fato é que desde 2020,  este modelo de escola passou a ser uma 

obrigação em cada um dos municípios do Estado de MS, por força da Lei. Há processo de implantação na forma 

de Ofícios circulares do Ministério Público, do próprio projeto em si, mas não sendo nosso objetivo por ora, 

apenas sinalizamos que  no CAS/MS este discurso está em circulação, o que pode ser verficado em  

http://cassedms.blogspot.com/2017/12/escolas-polo-linguistico-de-libras.html, acesso em  02 de fevereiro de 

2021, às 12:00. 

http://cassedms.blogspot.com/2017/12/escolas-polo-linguistico-de-libras.html
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oficial na trama discursiva da constituição sujeito professor de surdo, a partir de vozes do 

intérprete, do surdo e da gestão escolar.  

Ainda sobre os trabalhos existentes, vale destacar a pesquisa de campo, intitulada: “O 

ensino de Língua Portuguesa para surdos da educação básica da escola regular” (BRITO; 

AMPESSAM; PEDROSO, 2018), ocorrida em Dourados – MS. Por meio dela, foram 

entrevistadas quatro professoras de surdos, no Ensino Fundamental, e um professor, no 

Ensino Médio, para saber de que forma os docentes têm ensinado Língua Portuguesa (LP) aos 

surdos. Os resultados apontaram: que há desconhecimento do Decreto 5.626/2005, em vigor 

há 20 anos, que dispõe sobre o ensino de Língua Portuguesa (LP) como língua estrangeira 

(LE) para surdos; que ocorre ausência de planejamento diferenciado para o ensino de LP 

como LE; e que existe preocupação em ‘facilitar” para o surdo. Essa conjuntura pode 

contribuir em grande medida para a leitura de como o professor subjetiva o ensino-

aprendizagem de surdos, geralmente atrelado, à interpretação do surdo como incapaz, como 

poderemos observar na análise do R1b. 

As pesquisas supracitadas partem de leituras de professores locais, que, por serem 

qualitativas, passam a dimensão do que sejam as representações do professor de português 

sob o aparato legal da inclusão. Na coleta de corpus para esta pesquisa, não serviu como 

parâmetro nem o gênero nem o tempo de docência de surdos no Ensino Médio, mas para 

efeitos de informação, coincidiu de 50% dos entrevistados serem homens; observamos, nos 

dizeres de todos a existência de um percurso de tempo de atuação com surdos, de no mínimo, 

um ano. Outro dado a salientar,  foi o entendimento da especificidade surda entendimento de 

que a especificidade surda ocorre no nível da linguagem, motivo pelo qual necessitam, na 

metodologia, expor o conteúdo de “forma direta, de uma forma clara”, “falava 

pausadamente”, como podemos entrever em R5 e R6, na Seção 4, da análise. 

Segundo Lima; Oliveira (2018), da Universidade Federal da Grande Dourados, a 

exploração de estudos de casos, objetiva destacar metodologias e práticas para o ensino de LP 

como L2 para surdos, seleção de periódicos do INES (Instituto Nacional para a Educação de 

Surdos), “referência na educação profissionalização e socialização de surdos no Brasil e em 

países vizinhos”, (LIMA; OLIVEIRA, 2018, p. 88). Nas vinte e oito publicações, analisadas, 

pesquisas voltadas ao professor de português ou ao ensino de português como L2 a surdos, se 

concentram no Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano), bem como no Superior, o que nos faz 

entrever uma lacuna aberta quanto a pesquisas relacionadas ao dizer do professor de surdo no 

Ensino Médio.  
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Podemos constatar esta representação, no R5, em que o professor enuncia sobre sua 

experiência com surdos:”[...] o surdo dentre outros problemas na problemática do surdo... eu 

creio que a linguagem é a maior” (9E), como se pode observar, o sujeito (re)ativa memória de 

que o ensino da leitura/interpretação sejam prerrogativas do professor de português, como se 

as demais disciplinas não requeressem ler e interpretar como prática acessibilizadora de 

outros saberes, bem como da aprendizagem da língua. 

Dos trabalhos aqui elencados de pesquisadores em loci universitários de MS, apenas 

um teve por objeto o discurso de professor no Ensino Médio, a saber: o de Brito; Ampessam; 

Pedroso (2018). Ainda assim, tratou-se uma leitura considerando-se o tempo de atuação de 

um professor de português, acerca do ensino desta língua a surdos a partir do que dispõe o 

Decreto quanto ao ensino de línguas da perspectiva bilíngue. Diferentemente, nesta pesquisa, 

sujeitos e sentidos se movem, heterogêneos, marcados um pelo outro; constitutivos nas/pelas 

línguas por entre as quais transita, visto que “não falamos nunca senão uma língua”, 

(DERRIDA, 2001b , p. 57). 

Os saberes elencados, atinentes à narrativa de si do sujeito professor, perpassam as 

escritas, e (re)produzem, nesta tese, discursos e os olhares analíticos, os gestos de 

interpretação que podem ter sempre outros efeitos, nunca iguais, ou fixos, com aberturas a 

problematizações, apenas, sem focar em tomadas de posições, ou binarismos. A eles 

desejamos nos somar para contribuir para a reflexão da conjuntura que envolve o professor na 

Educação Inclusiva. Assim, passamos às condições de produção dos discursos, na Seção 2, 

indispensáveis para leitura dos mesmos. 
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2. SUJEITO PROFESSOR NO ENSINO MÉDIO INCLUSIVO: 

ENTREMEIOS 

 

Nesta Seção, organizamos as condições de produção, aspecto que encampa e norteia a 

confiabilidade do gesto de interpretação dos possíveis efeitos de sentido erigidos dos recortes 

discursivos selecionados, os quais, como “unidade discursiva” são “fragmentos 

correlacionados de linguagem-e-situação”, que se inter-relacionam numa situação discursiva, 

(ORLANDI, 1984, p. 14). 

Não é possível pensar a linguagem sem vinculá-la a sua situação de produção. Ela se 

realiza em processo de interação entre locutores, historicamente situados, os quais produzem 

efeitos de sentido entre si, pela formulação, assimilação, circulação, dispersão de textos, de 

sujeitos e de sentidos. Num processo de relação entre a linguagem e a história, o sujeito é 

colocado em suas contradições, que se impõem sob a ilusão de ser a fonte de seu dizer e na 

ilusão de que sua fala tem relação direta com a realidade (PÊCHEUX, 1995).  

 

2.1. Ensino Médio: o mesmo no outro(?) 

 

De acordo com Serafim (2012), no século XIX, o Ensino Médio foi implantado no 

Brasil, com o objetivo de preparar a elite para a universidade. Posteriormente, a demanda por 

desenvolvimento do país estabeleceu que também fosse articulado, por este nível de ensino, a 

formação para o trabalho. Esta situação deu origem ao que se conhece por formação 

profissionalizante. Foi assim que este nível de ensino passou também a atender a demanda de 

escolarização das pessoas consideradas mais pobres. Diante da demanda assinalada, houve a 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação Profissional de Nível 

Técnico, nº. 16/99, (BRASIL, 2001), o que tornou estreita a relação entre o Ensino Médio e a 

educação profissional, de modo que um passou a complementar o outro. 

O Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 2004) distingue, em seu Art. 4º, 

no parágrafo 1º, que a articulação entre as duas modalidades de formação: a educação 

profissional técnica de nível médio e o Ensino Médio seja: 

 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, contando com matrícula única para cada aluno;  II - concomitante, 

oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental ou 
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esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre a 

educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a 

existência de matrículas distintas para cada curso [...]; III - subsequente, 

oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. (BRASIL, 

2004).21 

 

Desta maneira, a meta foi retomar a formação integrada, Ensino Médio e o 

profissionalizante, o que possibilitou maior investimento neste nicho de ensino pelo governo e 

ampliou o número de matrículas na rede pública, tornando acessível a formação secundária de 

um contingente considerável de trabalhadores. Essas políticas educacionais contribuíram para 

a ampliação da oferta para um maior número de alunos; junto a este contexto está o trabalho 

do professor, numa ótica do Capital – com a produção de valores de uso e de troca, resignado 

às suas contradições de acordo com sua lógica. Situação que acontece a partir do 

disciplinamento da mão de obra pela ciência, por exemplo. Assim, ser docente é ter um 

trabalho que não tem distinção entre produtor e produto, sendo explorado por discursos, 

“neste caso, a subordinação depende mais fortemente da adesão do trabalhador” (KUENZER; 

CALDAS, 2009, p. 24). 

Mediante esta conjuntura, Durigan (2009) analisou documentos oficiais, por ela 

viabilizados, da Reforma do Ensino Médio, na década de 1990 (Parâmetros Curriculares para 

o Ensino Médio, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e os Referenciais 

Curriculares do Ensino Médio em Mato Grosso do Sul). Ela observou nestes arquivos a 

validação de discursivização dos sujeitos: Estado (Ministério da Educação e Cultura – MEC)  

e Ciência (Universidades), para a entrada da escola na ordem do discurso da inclusão, com a 

efetivação de reformas nos sistemas de ensino. 

Para a pesquisadora, tornou-se necessário superar o modelo no qual o estudante 

concluía a educação básica, sem uma definição: nem profissional, nem preparado para a 

universidade, visto que o Ensino Médio tinha o “caráter de terminalidade, e um papel 

científico, cultural, social, sobretudo econômico, mas a rigor, sem identidade”, (DURIGAN, 

2009, p. 111-114). A ordem de mudança marca-se, no escopo legal da educação, em termos 

que a regem, como: “contextualização”, (entendida como valorização do conhecimento 

regional e prévio, para educação para a vida), mas os sentidos recuperados são de uma 

educação fabril, em que a limitação do saber produz sujeito docilizado para o trabalho 

informal, de menor remuneração; “interdisciplinaridade” com a flexibilização e organização 

da grade curricular em  três áreas do conhecimento.   

                                                      
21 Nesta pesquisa, registramos Ensino Médio com iniciais maiúsculas por se tratar do lócus da enunciação dos 

professores participantes. 
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Neste processo de inovação, a “tecnologia” é entendida como a responsável por 

“contextualizar os conhecimentos e as disciplinas no mundo produtivo e por atuar como 

princípio integrador de cada uma das áreas, sempre centrada na educação para o trabalho, 

posto que na escola, “produz-se a ilusão de que à adoção de novas tecnologias, corresponderá 

a qualidade de ensino”, segundo a autora. Nos enunciados: “Parâmetros”, “Diretrizes” e 

“Referenciais”, a pesquisadora mostra que se preconiza a doutrina, o que, pressupõe o apego 

ao passado. A mudança que se pretende é pedagógica e política, com fins de consolidação 

desta etapa do ensino, para o “desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico” do estudante, mas o que se observa é o velho travestido de novo. A propositura de 

mudança se faz apenas discursivamente, nos documentos supracitados, uma vez que o 

discurso é produto de relações sociais, pela (re)atualização de já-ditos nos embates do poder-

saber, mas não se efetiva na prática educacional, concluiu a autora. 

Sob esta égide, Beltrão (2019) relata que ao examinar a Reforma do Ensino Médio, 

disposta na Lei n. 13.415/2017 (BRASIL, 2017), em articulação com a BNCC, 2018 (Base 

Nacional Comum do Currículo) do Ensino Médio e das DCNEM (Diretrizes Currículo 

Nacional do Ensino Médio) de 2018, observou a existência de uma política no nível 

secundário de ensino para o mercado, toda arquitetada sob influência do BM (Banco Mundial) 

e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), duas 

grandes entidades, a pretexto de auxiliar a formatação de uma aprendizagem para todos, nos 

países subdesenvolvidos. Estas modificações operaram nacional e internacionalmente, de 

modo associado, a favor do capital.   

Beltrão (2019) identificou na Reforma elementos centrais do “imperialismo”. Em sua 

ótica, o estágio mais exacerbado do capitalismo está na sociedade atual, por se referir a um 

modelo mercadológico que impõe aos países, como o Brasil, a submissão total aos ditames de 

impérios, sobretudo, ao dos Estados Unidos da América. O império estadunidense ataca a 

soberania nacional e subordina o país a seus propósitos, dentre eles, a formação para 

empregabilidade de massa. 

Em sua análise conteudista do documento do BM, em que se assentam as metas para a 

educação 2011-2020, Beltrão (2019, p. 57) asseverou que “a introdução de novas tecnologias 

e frequentes mudanças na produção e na sociedade demandam cada vez mais sujeitos capazes 

de se adaptarem a situações não rotineiras”, o que dialoga com Durigan (2009). Assim, nos 

discursos da melhoria da educação há o atravessamento de discursos da necessidade de se 

financiar a educação, por meio de empréstimos para equipar a escola para a 

profissionalização. Fazer a Reforma do Ensino Médio se justifica, segundo o Estado, pela 
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escassez de resultados satisfatórios que levem o estudante à autonomia financeira a curto 

prazo. Entretanto, não garante que será este o resultado a ser atingido com as medidas 

tomadas pelo projeto reformista deste nicho de ensino. 

Nesta direção, interpretamos juntamente com Beltrão (2019, p. 64-65), que tais 

alegações regularizam discursividades de que o jovem de baixa renda não almeja o ensino 

superior, trata-se de “questão de escolha/opção”, tal como defende a UNESCO. A reforma 

pode reconfigurar os sentidos do que seja Ensino Básico: básico como letramento e 

numerização, modelo excludente e laboral. As contradições entre escola básica e mercado de 

trabalho, conhecimento e competências, ficam mais notório no Ensino Médio, que, nesse 

cenário, é instado a contribuir na aprendizagem de competências gerais, para a formação de 

sujeitos capazes de fazer boas escolhas e assimilar mudanças.  

Por ser a última etapa da Educação Básica, o Ensino Médio, antecedendo a formação 

universitária, trata-se do lócus em que esse ideário, expresso na “pedagogia das 

competências” para a empregabilidade, tem a maior penetração” (BELTRÃO, 2019, p. 110). 

Embora as pesquisadoras apontadas tenham analisado reformas diferentes, o fio discursivo em 

ambas se mantém: reforma para adequação ao Mercado e as TICs como fios que costuram 

estas adequações.  

Em se tratando do Ensino Médio, lócus onde se processaram os dizeres dos 

professores, no período da coleta dos dizeres, funcionava sob a Matriz Curricular disposta na 

Resolução/SED/MS nº. 3.410, de 6 de fevereiro de 2018, acerca da continuidade da carga 

horária ampliada com o 6º tempo, o que implica numa matriz flexível: como consta no Art. 3º: 

disciplinas da Base Nacional Comum (Português, Matemática, Física, Biologia e Sociologia) 

e Atividades Integradoras, no Art. 5º, que compreendem a Parte Diversificada da matriz, 

razão por que são ofertadas as disciplinas “Projeto de Vida” (para os 1º e 2º aos), “Pós-

Médio” (para os 3ºs), Atividades Eletivas I, II e III e Estudo Orientado. Esta última visa ao 

aprofundamento em Português e/ou Matemática; e, conforme dispõe o Parágrafo 3º, as 

Eletivas, se sistematizam no âmbito “pedagógico-curricular: Iniciação Científica e Pesquisa; 

Línguas Adicionais/Estrangeiras; Cultura Corporal; Produção e Fruição das Artes; 

Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e/ou Protagonismo Juvenil”. 

A flexibilização do currículo, na ocasião da coleta do corpus, pode ser considerada a 

adaptação da escola ao Novo Ensino Médio a ser implementado em MS a partir de 2019 via 

escolas piloto e oficialmente extensivo a três escolas da região com o Programa educacional 
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Ensino Médio de Tempo Integral – Escolas de Autoria, em 202122 (MATO GROSSO DO 

SUL, 2020, p. 23-28). Convém salientar que as condições de produção dos discursos dos 

professores se processou neste momento, em que os professores dividiam disciplinas da base 

comum e das parte diversificada, numa nova arena de realocação de carga horária, o que 

demandou realocar muitos deles em disciplinas afins, neste reordenamento do ensino.  

Feitas estas considerações, interpretamos que o lócus de enunciação dos entrevistados, 

se considerarmos a localização geopolítica, se refere ao espaço escolar da rede estadual de 

ensino na região Costa Leste, no Estado de Mato Grosso do Sul. Mas se considerarmos o 

espaço da enunciação, trata-se do Ensino Médio, um nível secundário da educação básica, 

cuja origem e expansão evoca uma constante necessidade de (re)afirmação mediante políticas, 

descontínuas, cuja implementação deixa ao largo o professor que mal se habitua a um 

caminho estabelecido. Precisa adequar-se para atender a outros que lhes chegam, em os quais 

ele se constitui, em geral, com o papel de cumpridor de ordens e especificidades viabilizadas 

por uma gama de ordenamentos. No item que segue, são feitos apontamentos sobre o nicho de 

estudo onde o sujeito professor situa sua prática diante do estudante com surdez. 

 

2.2 No ordenamento oficial, a Escola Inclusiva: breves apontamentos 

 

É consensual que o trajeto da inclusão na escola pública brasileira, assegurado no 

artigo 205, da Constituição Federativa do Brasil de 1988, “formatou-se” na década de 1990, 

pela Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996, Art. 4º, inciso III, para “atendimento educacional 

especializado aos educandos com deficiência”, na escola regular (BRASIL, 1996). A 

Convenção de Salamanca (UNESCO, 1994), por sua vez, assegurou o direito de todos 

aprenderem juntos, independente das especificidades. Se vê aqui que se institucionaliza “o 

que ser feito”, deixando o “como” a cargo das escolas e dos profissionais, cada vez mais 

sobrecarregados de funções que devem dar conta do “sucesso escolar”. 

Numa análise linear da Educação Inclusiva, Kelly Cristina Brandão Silva (2014), em 

sua tese de doutorado pela Universidade de São Paulo, destaca que esta forma de educação 

tem sido propagandeada como avanço na sociedade. A autora, em sua leitura de documentos 

oficiais sobre AEE (Atendimento Educacional Especial), observa que esta iniciativa de escola 

não rompe com a lógica da Educação Especial, regida pelos discursos médicos e jurídicos. 

                                                      
22 MATO GROSSO DO SUL. Resolução/SED nº 3.808, de 15 de dezembro de 2020. Dispõe sobre a organização 

curricular do Ensino Médio em Tempo Integral para as escolas do Programa de Educação em Tempo Integral, 

denominado “Escola da Autoria”, da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. 

Diário Oficial Eletrônico n. 10.354, 17de dezembro de 2020. p. 23-28. 
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Analisa, também, o termo “especial” e relata que o AEE se representa como complemento 

e/ou suplemento no ensino inclusivo. A carga semântica deste termo diz respeito, portanto, ao 

que falta ao aluno quando comparado ao dito “normal”. Neste caso,  a pesquisadora entende 

que a acepção de educação “inclusiva” é um retorno revigorado de “especial” e que, na 

atualidade, os mesmos discursos que outrora foram condenados como excludentes, tais como 

os de especialistas no campo da patologia, permanecem, mediante laudos, categorizações e 

serviços especializados, o que podemos entrever em R1a: “ela tem uma situação de mental 

envolvido” (6D). 

Por meio da Escola Inclusiva, aciona-se o discurso “Educação para todos”, dispositivo 

de homogeneização dos sujeitos, quando prevê a inserção, na sala regular, comum, de 

estudantes com quaisquer especificidades educacionais. Neste aspecto, a educação não se 

torna para todos, mas para uns, uma vez que os especiais são trazidos para esta realidade com 

a marca da anormalidade (OLIVEIRA, 2017). 

No contexto da Escola Inclusiva, os estudantes, inseridos nas salas de aula atendidas 

pelos sujeitos dessa pesquisa, tratam-se de sujeitos com necessidade de AEE, estudantes com 

surdez, subordinados ao atendimento da Educação Especial, via CAS (Centro de Capacitação 

de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez), vinculado à 

Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial – COPESP/SUPED da SED/MS. 

Embora a escola moderna funcione a partir de fixações de quem somos e quem são os 

outros (VEIGA-NETO; LOPES, 2010), da ótica discursiva-desconstrutiva,  é impossível a 

totalização do dizer, fixar sentidos, dada a incompletude da língua e do sujeito, razão por que 

se torna difícil, mesmo quando isso é exigido, nos termos de uma pequisa científica, 

particularizar. Ainda, desta ótica, o sujeito da pós-modernidade constitui-se na alteridade, sob 

efeitos de pontos de (des)identificações, em que a produção de identidades ilusórias, sofre 

suas movências. Tomemos por exemplo, a coexistência de termos diferentes para designar o 

sujeito estudante em questão, o que pode ser observado no item 4.1, no Recorte R1a: “eu vou 

falar deficiente, mas sem querer ofender ninguém” (6D), apontando o que constatou Brito 

(2010, p. 94),  em que “especial, diferente, deficiente revela a confusão que se encontra 

instalada em torno da Educação Inclusiva”.  

A Lei nº 3.181 de 21 de fevereiro de 2006, (MATO GROSSO DO SUL, 2006), que 

“dispõe sobre a Política Estadual para Promoção e Integração Social da Pessoa Portadora de 

Necessidades Especiais”, em seu Artigo quarto, inciso II, rege: “deficiente auditivo” (DA), 

perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis na 

forma seguinte: “a) de 25 a 40 decibéis – db – surdez leve;  b)de 41 a 55 – db – surdez 
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moderada; c) de 56 a 70 – db – surdez acentuada;  d) de 71 a 90 – db – surdez severa; e)  

acima de 91 – db – surdez profunda; f) e  surdez total.” A “dificuldade não é só do professor 

designar o surdo, ela está na própria Lei (SILVA JUNIOR; MÁSCIA, 2009, p. 308-309). 

Pelo documento oficial supramencionado, na escola coexistem o DA e o surdo, além 

da turma como um todo também repleta de especificidades e idiossincrasias que não pode 

deixar de ser considerada pelo professor. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, (BRASIL, 

2015), popularmente conhecida como Lei Brasileira da Inclusão (LBI), tem a prerrogativa de 

ser o Estatuto da Pessoa com deficiência, silencia ambos os enunciados DA e surdo, para 

eleger a regularidade do enunciado “pessoa com surdez”. Tal enunciado pode ser lido no 

movimento de desatrelar  a educação de surdos da Educação Especial, que tem ganhado 

forma, por exemplo, com o desejo da Escola Polo Linguístico em Libras. 

Nestes termos, a identificação do sujeito professor se marca considerando a 

“coexistência das representações sobre surdez”  a partir de designações: “deficiente auditivo”, 

“surdo” e “pessoa com surdez” coexistentes no espaço escolar, num jogo de forças perpassado 

pela ideia do “politicamente correto” em constante “adequação” (SKLIAR, 2013, p. 11). O 

que fica disso, é que todas são usadas para diferenciar, sob a marca da exclusão, ainda que se 

faça pelo mote da inclusão. 

De acordo com Foucault (1999) os discursos são produzidos na sociedade, e decorrem 

da produção de jogos de verdade pelos quais são postuladas estratégias na construção dos 

saberes. Dessa maneira, numa cena enunciativa, é sempre necessário nomear, ato que se 

pratica no/pelo olhar do outro, que nos constitui. No dizer do professor tal dificuldade se 

instaura, constitutiva de seu dizer contraditório, em que fragmentos deste universo de 

discursos oficiais perpassam seu fazer.  

Tal dificuldade se estende a todos, pois é impossível fixar sentidos. Temos de designar 

os sujeitos desta pesquisa, por exemplo, e buscamos fazê-lo ainda que saibamos dessas 

implicações, bem como da impossibilidade de neutralidade de nosso dizer. Conforme 

Foucault (1999), ao nomear, reconheço o que sou e o que não sou,  o que se torna uma 

maneira de exercício do poder sobre o outro, de controlá-lo, discriminá-lo, categorizá-lo e, por 

conseguinte, praticar a exclusão. 

Então, podemos registrar o enunciado “estudante com (d)eficiência”, considerando o 

termo usado pela LBI: “pessoa com deficiência”, adotando o emprego de “estudante com 

surdez”  ou “surdo” no Ensino Médio, na ótica de uma interpretação que exceda a dualidade e 

que entenda a palavra em sua ambivalência de sentidos, conforme postulou Derrida (2001a), 
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para quem a palavra deixa as ranhuras, rastros do mesmo no outro, sempre, impossível 

polarizar, estabelecer fronteiras.  

Nesta ótica problematizadora, Coracini (2007) postulou o uso do termo in(ex)clusão. 

Cavallari (2014) discute o par inclusão/exclusão, seguindo a ideia de que toda palavra tem os 

seus duplos, do outro no mesmo, assim, há rastros de exclusão na inclusão, processo que 

Moreira (2020b) denomina como in-excludente. 

Na esteira do emprego do hífen derridiano, Moreira (2020b, p. 79) denominou “in-

exclusão”, quando se referiu ao processo, em sua tese acerca da constituição identitária do 

indígena em livros didáticos. A pesquisadora se propõe a “pensar a questão da in-exclusão dos 

povos indígenas” para quem estão preservadas as representações de subalternidade ao 

discurso hegemônico, da ordem da (a)normalidade, como se pode depreender em: 

 

A inclusão, neste sentido, passa a ser compreendida como aparato de táticas 

subjetivadoras que se constroem pela alteridade, mediante o delineamento 

das identidades. É sob esta égide que emergem as representações do que é 

ser normal (padrão) ou anormal (fora do padrão), as categorizações diluídas 

no discurso (con)formador das práticas educacionais que direcionam a 

formação do sujeito branco (também constituída), dentro da sociedade 

hegemônica (MOREIRA, 2020b, p. 84). 

 

 

Moreira (2020b) referencia “in-exclusão” não como pares dicotômicos “inclusão x 

exclusão”, mas como amálgama, porque se imbricam os dois movimentos: -in (para dentro) e 

-ex (para fora), ambos resistem mutuamente, dadas as relações de saber-poder em que se 

constituem os sujeitos, na esfera educacional, como forma de saber institucionalizada. Cabe 

observar que tanto “incluir” (latim includere) quanto “excluir” (latim excludere) não são 

palavras formadas por prefixação. Elas já vieram do latim assim, mesmo porque no português 

não há o “radical” –cluir.  

Parece razoável usar “Escola Inclusiva” quando nos referimos ao que diz a legislação 

ou ao discurso oficial. Embora, a partir de Moreira (2020a), possamos dizer que o emprego do 

hífen em “in-exclusão” contrarie a norma, nos é passível de ser adotado para designar a nossa 

conjuntura que também faz referência a inclusão excludente, pois os movimentos se 

manifestam juntos.  

À guisa das formas de referenciar aqueles que acompanham os alunos surdos para 

promover a tradução da Libras, os termos Mediador/Intérprete e/ou Instrutor/Intérprete (da 

ordem do discurso oficial sul-mato-grossense), tal como destacou Quiles (2015), nesta 

pesquisa passam a ser designados como “intérprete”, visto que, além de ser o termo comum, 
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na escola, trata-se de um sujeito que, por interpretar a língua de sinais, enuncia da ordem do 

saber especializado e se sustenta na prerrogativa de falar para/pelo surdo (TARTUCI, 2005); 

(BRITO, 2016).  

Convém ressaltar que o intérprete está subordinado ao Núcleo da Educação Especial, 

(Nuesp), dentro cada Coordenadoria Regional de Educacação (CRE) da Secretaria de Estado 

de Educação do Mato Grosso do Sul, cuja função além de mapear estudantes do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) nas escolas e fazer o acompanhamento técnico-pedagógico 

da SRMF, compreende monitorar os intérpretes contratados.  

Desta forma, o intérprete enuncia de uma instituição da ordem do discurso oficial para 

a especificidade surda, a partir de representações produzidas pela lei, o que nos leva a entrever 

que o seu saber amplamente combatido quando do fechamento das instituições 

assistencialistas, de sujeitos surdos, por perpetuarem representações do surdo na ótica da 

incapacidade, como a igreja e entidades filantrópicas, volta a ser o saber autorizado a falar 

para e pelo surdo, nos moldes como se organizou a Educação Inclusiva, e o crescente nicho 

mercadológico da função intérprete.  

Outra questão a ser levantada, é que estes profissionais, voltados à efetivação da 

Escola Inclusiva para o surdo, não são efetivos da Rede Estadual de Ensino. Isso predispõe a 

uma rotatividade deles na escola e, de certo modo, demonstra a falta de estabelecimento de 

vínculo entre professor e intérprete.  

Ainda, convém elucidar que o estudante que demandar AEE tem a prerrogativa de se 

matricular no contraturno na SRMF da escola onde o serviço é prestado. Das cinco escolas em 

questão, nesta pesquisa, apenas uma contava com uma SRMF, com surdos matriculados; nesta 

mesma escola foi ofertado o curso presencial em Libras, em 2018, conforme CI SED/MS, nº 

336, de 19 de fevereiro de 2018:  

 

voltado a profissionais, familiares e estudantes, com conteúdo e metodologia 

diferenciados; formação continuada para professores, Tradutores Intérpretes 

de Libras e Instrutores Mediadores na Modalidade Sinalizada; por área de 

conhecimento; e curso de Língua Portuguesa como L2 e gramática da Libras 

para os estudantes surdos (MATO GROSSO DO SUL, 2018). 
 

Como podemos observar, o saber especializado da língua de sinais é promovido 

também por meio das formações, as quais, por sua vez, vão servir de dispositivos no processo 

de subjetivação do professor de surdos. Entendemos a sala de aula no Ensino Médio como um 

espaço discursivo no qual as identidades são (re)construídas e transformadas por práticas 

discursivas (FOUCAULT, 2007). O fato da oferta do curso não necessariamente significa a 
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procura, como se pode entrever em R12: “não chegou a nosso conhecimento...” (4C). Nos 

dizeres dos professores a denegação do conhecimento do curso pode ser entendida como uma 

forma de identificação. As identidades não estão apenas em sala de aula, estão em seus 

dizeres fora, na concepção que o professor faz de si e de sua prática por meio de sua fala e 

concepções nela naturalizadas (CORACINI, 2015). A compreensão dessas práticas 

discursivas do professor sobre os surdos, por exemplo, possibilita-nos interpretar a produção 

de sub(ob)jetividades. 

Souza e Coelho (2012, p. 05) afirmam que a docência é “produto de alteridades” e está 

sempre em reformulações quando vista como objeto do discurso. Assim, a docência está 

relacionada às normas e procedimentos regulados e reguladores do ensino, à mediação entre o 

conhecido e o porvir. Tanto fora quanto dentro da sala de aula, professor e aluno se 

constituem a partir de práticas discursivas, deixando ambos, marcas na relação entre saber, 

ensino-aprendizagem, posto que suas práticas discursivas se respaldam em já-ditos e na 

relação que estabelecem uns com os outros.  

Neste contexto de interações sociais, na escola, a pedagogia da diversidade se instaura 

na ótica da Escola Inclusiva, a partir da garantia legal de colocar juntos professor e  surdos, 

pois todos os alunos deverão estar dentro da escola regular, independentemente de 

especificidade educacional. Nesta perspectiva, a surdez é entendida como deficiência e o 

caminho passa a ser incluir quem está “à margem do sistema regular de ensino”, e acolhê-lo, 

“garantir que faça parte no modelo social de “comunidade inclusiva, acolhedora, de Educação 

para Todos” (SILVA JÚNIOR; MÁSCIA, 2009, p. 302-303).  

Convém destacar que trata-se de proposta adotada pelo Brasil que, dizendo-se 

signatário dessa política, implementa, a partir dela, outras; no entanto, na ocasião, o país 

sequer enviou representante à Convenção de Salamanca! (SILVA, 2014). Esta postura, em 

nosso entender, se torna significativa para pensarmos o professor no contexto de Escola 

Inclusiva brasileira, coagido aos deveres de “hospedar”, de forma incondicional, os 

estudantes, estando apto ou não a fazê-lo. Isso ocorre tanto diante da ideia de acolhimento 

quanto na implementação de ferramentas de ensino-aprendizagem. Trazemos o termo 

acolhida entre aspas porque, na tese, trabalhamos com a noção derrideana de 

Hos(ti)pitalidade a partir da leitura de que se as relações não se processam harmoniosas 

quanto objetivam os documentos oficiais, tal efeito se acentua nos dizeres dos professores. 

Pela força da lei e das instituições é exigida a abertura à inclusão; tais discursos 

oficiais veiculam e produzem práticas discursivas de uma escola onde parece não haver 

problemas e isso se faz há mais de vinte anos, no Brasil, se considerarmos a data da 
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implantação da LDB (BRASIL, 1996). Há uma recorrência de discursos de uma normalidade, 

mas os professores, “percebem que o aluno não evolui, e não sabem o que devem fazer” 

(LACERDA, 2006, p. 176), o que é observado em R1b, na narrativa de um dos sujeitos de 

pesquisa: “se perde em soma tá no tá no Ensino Médio... Meu:: Deus” (6D). Como se pode 

ver, discursos oficiais para a Inclusão veiculam na escola, em caráter de obrigatoriedade, mas 

as formas de efetivação ficam à deriva, e o professor se institui sujeito do dizer e objeto do 

fazer neste entremeio de ordenamentos, na ilusão de dizer-se inclusivo. 

Os discursos de inclusão descrevem os que serão alvo das ações, como excluídos que 

devem se beneficiar dada a sua condição de incluídos, a partir da “nova” política educacional, 

o que parece significar que eles poderão deixar de ser alvo de ações focais posteriores, ao 

passarem pelo processo de Inclusão Escolar, ainda que sociedade tenha muito a proceder para 

transpor as diferenças.  

Nesta esteira, se a Escola Inclusiva veste o velho discurso da Educação Especial 

(SILVA JÚNIOR; MASCIA, 2009), há de se pensar a Escola Polo Linguístico em Libras,  

cujo  nascedouro se faz igualmente, configura-se com cara de novidade, na mesma 

circunstância da Escola Regular pela força da Lei,  nem sempre considerando o que pensa e 

diz o professor. Entendemos que todos os movimentos na educação inclusiva de surdo tenham 

por herança a visibilidade do surdo, e tudo a ele relacionado, como se pode observar na 

expansão do nicho mercadológico de intérpretes em Libras e de recursos da acessibilidade 

comunicacional pelas TICs, mudanças, inclusive nos estudos linguísticos quanto ao que seja 

língua. No entremeio destas discursividades, está o sujeito professor em cuja narrativa se 

processam denegações, R1a: “eu não sei nada nada nada nada...” (6D).  

Nessa direção, fazemos um adendo para, introdutoriamente, falar acerca da noção de 

língua dada a constituição sujeito professor de surdo no Ensino Médio perpassar as relações 

no embate de forças com línguas, no item que segue. 

 

2.3. Língua(gem): língua corpo 

  

 Para  problematizar a noção de língua materna, partimos da célebre frase do filófoso 

na obra “O Monolinguismo do Outro”: “não tenho senão uma língua, ela não é a minha”, 

(DERRIDA, 2001b, p. 13), em que, sob tom confessional, o autor se (con)funde com a 

própria história de migrante na França. Sua experiência de sujeito que se constitui no 

entremeio de línguas e culturas perpassa sua personagem; o fato de ser franco-angelino 

fluente de mais de uma língua, leva-no a defender que uma pessoa, a despeito de conhecer 
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várias línguas, vive à espreita de encontrar a única, plena, mas tal busca se torna vã uma vez 

que “o idioma absoluto” é da ordem do inatingível, já que a língua é uma experiência, se 

processa na alteridade, advém do outro e sempre retorna a ele.   

O sujeito nunca fala uma única língua, mas várias que o perpassam, nas e pelas quais 

ele se subjetiva sujeito, razão para a impossibilidade de se considerar a língua que fala em seu 

ambiente familiar como própria, como materna (DERRIDA 2001b, p. 90). Nesta ótica, 

constituímo-nos de diversas línguas, assim, impossível a existência de uma língua pura. No 

entanto, o discurso da Inclusão de surdos distingue “língua materna de estrangeira”, na 

relação ouvinte-surdo e vice-versa. 

Segundo Coracini, (2007, p. 149-164) conceber a língua como pares dicotômicos 

(LM) e (LE) mantém o desejo de totalidade do sujeito por meio de uma língua transparente, 

completa e única. Mas, se numa língua o sujeito se subjetiva, a outra é a que lhe falta, o que o 

move no desejo de completude, de modo que não há como delimitar onde uma começa e a 

outra termina; línguas são construções sociais, nelas e delas se constituem sujeitos, sentidos e 

identidades (CORACINI, 2005, p.1-16). 

O sujeito se constitui na linguagem, sendo portanto, multifacetado, múltiplo, dividido, 

de modo a constituir-se no entremeio, no ser/estar entre línguas-culturas. Coracini aborda uma 

noção de língua como híbrida, heterogênea, uma mistura, porque na tradução são feitas as 

interpretações, assim os sentidos não ficam nas palavras. 

Nesta esteira, Silva Júnior; Máscia (2009, p. 302-309), entendem que a proposta do 

Bilinguismo, que (re)conhece a língua de sinais como língua do surdo, “desestabilizou a 

ciência linguística” e língua (re)significa-se, para além de código oral-auditivo, mas na 

tridimensionalidade do espaço, portanto, “é o corpo que(m) fala”.  

Mas tal acepção de língua visuoespacial, como corpo, não parece engendrar as duas 

correntes atuais da educação de surdos: a Inclusão e o Bilinguismo. De um lado, pela 

Inclusão, o embate nas relações dicotômicas, de quem seria o “eu” e o “outro” (diferente) ou o 

“nós” e os “outros” (minoria)? Pelo Bilinguismo, o surdo é entendido em sua diferença 

linguística, e o embate circunda o estatuto das línguas, uma vez que o Português se torna a 

língua dominante e identificação surda só pode ocorrer no entremeio, no entre línguas, no 

entre lugar. Em ambas as correntes, jogos de verdade estabelecem mecanismos de controle 

que escamoteiam, pela solidariedade, a dominação e a colonização do surdo pelo ouvinte. 

No texto de Lei a subalternidade de Libras, a partir da própria noção de língua por ele 

apresentado: língua como sistema, meio de comunicação, objetivo, a estabelecer sentidos da 

incapacidade do surdos subjetivar-se na linguagem, posto que a representação da língua 
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sinalizada não permitir abstração é constantemente retomada, segundo os autores 

supramencionados. 

Na própria Lei, no capítulo III do Decreto 5. 626/05, que dispõe acerca da formação 

do professor de libras e do instrutor de libras (certificação requerida para a atuação no 

mercado de trabalho) – tais profissionais são designados “usuários”, o que provoca o efeito de 

sentido de que não se tratam de falantes da língua, e sim, de sujeitos que usam um produto. 

Nessa ótica, a língua está fora dele, e abre à interpretação da lógica do mercado, de que o 

intérprete usa a Libras, por sua vez, não se subjetiva nessa língua, visto que “saber uma língua 

é ser falado por ela”, (SILVA JÚNIOR; MASCIA, 2009, p. 311).   

Interpretamos que dispositivos legais que instrumentalizam o governo a agir em prol 

dos surdos e dos profissionais da área do currículo comum quanto ao que seja língua é 

contraditório. A noção destacada do Referencial Curricular para o Ensino Médio de MS, 

língua é apresentada como sistema de signos histórico e social para o homem significar o 

mundo e a realidade: a “língua para ser apre(en)dida” pelas pessoas (DURIGAN, 2009, p. 

122).  

Ao compararmos tal acepção com a proposta por Silva Júnior; Mascia (2009) após 

leitura problematizadora de discursos oficiais da inclusão de surdos ainda que sem 

delimitação de níveis, se Fundamental ou Médio, com foco apenas no estudante com surdez, 

esta noção de língua como corpo, como experiência na alteridade, portanto, sempre múltipla, 

parece destoar tanto da apresentada pelo discurso da Inclusão quanto pelo discurso do Ensino 

Médio. 

Durigan (2009), interpretando a noção de língua no aparato legal do Ensino Médio, 

como sistema, volta seu olhar ao sujeito professor, indagando quanto a (re)configuração de 

seu papel de ser “facilitador de aprendizagem” mas que na prática tem a hercúlea função de 

articular abstrato e concreto, teoria e prática, linguagens (do ouvinte e do surdo), avaliações 

bem como “atualizar-se constantemente” (DURIGAN, 2009, p. 115), sem que seja 

considerada a sua voz diante das demandas.  

O ponto nodal é os discursos oficiais estabelecem os “objetivos, as necessidades, os 

limites, o legítimo e falar para os (pelos) professores, do ensino médio” (DURIGAN, 2009, 

p. 107, grifos nossos), sem ouvir a voz do professor do Ensino Médio quanto ao que seja ser 

professor entre línguas, culturas, reformas, no entremeio do nível secundário de ensino, para 
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quem, a língua portuguesa, falada ou escrita é seu instrumento de trabalho, em quaisquer 

componentes curriculares23. 

Pelo que entendemos, as duas acepções de língua se divergem desde o ponto da 

observação: um pelo olhar do surdo (SILVA JÚNIOR; MASCIA, 2009), outro pelo do 

professor ouvinte (DURIGAN, 2009). Com vistas a somente problematizar, nossas 

interpretações não pretendem responsabilizar professores por serem desnudadas suas práticas 

discursivas, devido aos deslocamentos em suas escritas; muito menos postular responsáveis 

por eventuais (in)sucessos na escola.  

A reflexão acerca da língua interessa-nos para nosso entendimento do que postula a 

LBI, para quem as TICs são representadas como elementos da acessibilidade comunicacional 

da pessoa com surdez.  Discorridas algumas disparidades entre discursos e realidade 

educacional, seguem considerações sobre a força de discursos oficiais para práticas 

discursivas ancoradas no uso de TICs no Ensino Médio. 

 

2.4 No ordenamento oficial, o uso de TICs 

 

Para eliminar determinantes sociais e econômicas, na Escola Inclusiva, sobretudo, no 

Ensino Médio, formaram-se crenças a partir do jogo de saber-poder das tecnologias; crenças e 

representações da ordem do desejo e pertencimento, conforme apontou Dias (2016, p. 81), 

que “as novas tecnologias de comunicação e informação invadem todas as áreas do saber”  e 

isso afeta os discursos políticos pedagógicos (que regem as políticas educacionais) e didático 

pedagógicos (que regem as práticas educacionais), os quais se apropriam dos discursos das 

TICs, a ponto de lançarem uma coletânea de Livro Didático de Língua Inglesa, em 2012, 

exclusiva para o Ensino Médio travestido de tal verdade. Mas a autora analisa as 

representações de (novas) tecnologias em tal discurso e observa que estas decorrem de 

discursos do Capital e incidem “sobre o processo de constituição identitária dos sujeitos e 

sobre o processo de ensino, na tentativa de seduzir e tornar-se o objeto desejante” (DIAS, 

2016, p. 81-82). 

Ainda que pela coletânea a autora entreveja representações, imbricadas, de novas 

tecnologias, estudante, professor e ensino, é a noção de simulacro que desloca os sentidos de 

tecnologias como redentoras das mazelas educacionais, no discurso oficial, pois são 

                                                      
23  São dezessete, considerando-se a grade curricular do Ensino Médio de Mato Grosso do Sul, em 2020, 

segundo o versão preliminar do Currículo de Referência do Ensino Médio do Estado.  
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entendidas como “capazes de resolver todos os problemas da vida no mundo” (DIAS, 2016, p. 

75- 81). 

A pesquisadora designou (novas) tecnologias, o que delimitamos como TICs, nesta 

pesquisa. Mantivemos este termo, em virtude de ser o mesmo consolidado no aparato legal. 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) estão na ordem do discurso escolar, o 

que abre espaço para problematizar seu uso, por parte do professor, como ferramentas 

instrumentalizadoras de seu trabalho com estudantes surdos, na sala de aula. O contingente de 

estudantes surdos, neste nível de escolaridade, nas cinco escolas onde foram entrevistados os 

participantes da pesquisa, no ano de 2018, eram nove sujeitos, três deles, haviam realizado a 

videoprova do ENEM 201724.  

Diante deste contexto, reiteramos que as verdades são produzidas discursivamente, 

(FOUCAULT, 1999), motivo pelo qual intentamos observar práticas discursivas, práticas de 

linguagem em suas relações com instituições, acontecimentos, sobretudo, com dois 

acontecimentos, que são a Lei 13.146/2015 – Lei Brasileira da Inclusão (LBI) – (BRASIL, 

2015) e o Programa de Inovação Educação Conectada25, o PIEC, (BRASIL, 2017), dois 

grandes dispositivos de poder que exercem pressão, uma relação de força com os discursos 

cotidianos do professor durante suas aulas26.  

Os processos de subjetivação do professor do Ensino Médio que leciona para 

estudante surdo se perfazem também em suas relações com tais acontecimentos discursivos, 

(PÊCHEUX, 2006), pois na escola, é preciso seguir a legislação. No Exame Nacional do 

Ensino Médio de 2017, estrearam-se as videoprovas para surdos e o tema de redação foi 

“Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. Pode-se observar, ainda, 

crescente oferta de videoaulas em Portais educacionais, grande variedade de aplicativos de 

celular para comunicação em Libras, os cursos de formação na modalidade da Educação a 

Distância, (EaD) em Libras, conforme veremos adiante.  

O discurso legal, em seu processo arquiviolítico (DERRIDA, 2001a), sofre o “mal de 

arquivo”, processo em que a tesoura do poder público e seus entes responsáveis por legislar 

buscam perpetuar a hegemonia dominante (SOUSA-SANTOS, 2002). Isso se acontece para 

tudo signifique dentro de uma perspectiva eleita. 

                                                      
24 A videoprova foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) em parceria com professores, pesquisadores e especialistas da UFSC (Universidade Federal de Santa 

Catarina), do Ines (Instituto Nacional de Educação de Surdos), entre outros e passou a ser adotada pelo ENEM 

em 2017. 
25 É mais comum o registro de “Programa de Inovação Escolas Conectadas”, (grifos nossos). 
26Vide: Barbosa & Nascimento (2020). 
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Nesse sentido, a LBI sofreu tal mal por 15 anos consecutivos a começar em sua 

apresentação ao Congresso Nacional, em 2000, pelo deputado Paulo Paim, até sua 

homologação, em 2015. A pulsão arquiviolítica que não permitiu sua significação no ato da 

propositura demarcou loci enunciativos de onde e quando o sujeito pode significar. 

A homologação da LBI, que entrou em vigor em 2016, com 127 artigos, trata-se da 

adequação do arcabouço jurídico inclusivo (direitos e deveres dispersos em outras leis, 

decretos e portarias) num único texto. O deslocamento proposto pela LBI centra-se no fato de 

que os obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência não advêm de seus 

impedimentos físicos, sensoriais ou intelectuais, mas sim da interação entre esses 

impedimentos e as barreiras presentes no ambiente, razão pela qual, em tese, as TICs servem 

para a supressão da barreira da comunicação entre surdo e ouvinte. Articulamos uma breve 

interpretação da LBI para comparar com a leitura do PIEC: 

 

Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, 

de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, 

equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de 

uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos 

princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de 

acessibilidade (BRASIL, 2015. LBI- Livro I/Parte Geral, Titulo III/ Da 

Acessibilidade, Capítulo I/Disposições Gerais, p.13) 

Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e 

a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso da pessoa com 

deficiência às tecnologias da informação e comunicação e às tecnologias 

sociais. 

Parágrafo único. Serão estimulados, em especial: 

I - O emprego de tecnologias da informação e comunicação como 

instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à 

comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com 

deficiência (BRASIL, 2015. LBI- Livro I/Parte Geral, Capítulo IV, Título 

IV/Da Ciência e Tecnologia, p.16).(Grifos nossos). 

 

Nesse recorte da LBI, pode-se ver que o enunciado “tecnologias da informação e 

comunicação” fica apagado no Capítulo IV, Dos Direitos Fundamentais, Direitos à Educação, 

mas está amplamente marcado no item da “Acessibilidade” da pessoa com surdez e no 

capítulo “Da Ciência e Tecnologia”, com ênfase na produção mercadológica. As locuções 

verbais “devem atender”, “devem ser estimulados”, “serão estimulados” produzem os efeitos 

de sentido de uma promessa de fomento, de concessão de subsídios do governo às empresas 

na produção de TICs. 

Note que o emprego da estrutura “inclusive”, operador adverbial de inclusão, produz 

efeito de sentido de realce da entrada das TICs na ordem deste discurso. O Decreto nº 
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5.296/2004, em seu Capítulo VI, “Acesso à Informação e à Comunicação”, tornou obrigatória 

a acessibilidade nos sítios de Internet da administração pública, telefonia acessível, a 

utilização de audiodescrição, legenda oculta e outros mecanismos. O texto deste Decreto 

serviu como base para o capítulo semelhante na LBI.  

Na mesma direção, o Programa Inovação Educação Conectada, lançado pelo Decreto 

nº 9.204/2017 (BRASIL, 2017) teve seu processo arquiviolítico implementado em relatórios 

de instituições privadas, como TIC Educação 2015, o QEdu/Censo 2015, Guia EduTec 

(2016), Questionário MEC sobre Banda Larga, só para mencionar alguns. No Plano Nacional 

de Educação 2014-2024 (BRASIL, 2014), por exemplo, a meta número sete afirma: 

“Universalizar [...]a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação”; 

a Base Nacional Comum do Currículo, BNCC (BRASIL, 2018, p. 9)27, em sua competência 

número cinco, estabelece que se deve “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação [...] para se comunicar [...]” (grifos nossos). 

Tais discursos ecoam no PIEC (BRASIL, 2017, p. 4): 

 

Art. 2º - O Programa de Inovação Educação Conectada visa a conjugar 

esforços entre órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios, escolas, setor empresarial e sociedade civil para assegurar 

as condições necessárias para a inserção da tecnologia como ferramenta 

pedagógica de uso cotidiano nas escolas públicas de educação básica. 

(BRASIL, 2017, p. 41) Decreto nº 9.204, de 23 de novembro de 2017: 

Institui O Programa de Inovação Educação Conectada (DOU de 24/11/2017, 

nº 225, Seção 1, pág. 41). 

 

Neste recorte do PIEC, podemos entrever a ilusão da univocidade dos sentidos é 

marcada pelas locuções verbais de futuro – “visa a conjugar”, “para assegurar” –, que 

implicam uma afirmação de algo que se situa no devir. As políticas educacionais do MEC nas 

décadas de 1980/90 geraram programas governamentais, não leis, que podem ser destituídos 

tão logo quando da sua implementação. Esses programas foram formulados para a inserção de 

tecnologias em escolas, como o mais longo deles, o Programa Informática PROINFO 

Integrado, vigente nos dias atuais desde 2007, (BRASIL, 2007). Somado a seus antecessores e 

similares, conta três décadas de práticas para que as TICs sejam concebidas como 

“ferramentas” de ensino, não necessariamente de aprendizagem dos alunos. 

                                                      
27 Na BNCC o adjetivo digital insere-se no enunciado, configurando-o como tecnologia digital de informação e 

comunicação (TDIC), no sentido de uma nova designação a preterir TIC na contemporaneidade, o que coaduna 

com Mill (2019), para quem os termos são acrônimos e coexistem como similares. 
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A título de (re)contextualiar, no Brasil, de acordo com Moreira (2016), no período 

ditatorial (1964-1985), o tecnicismo figurou-se como eixo, continuado na década de 1980, 

com as políticas específicas de TICs na escola – como o Programa Nacional de Informática na 

Educação (Proninfe), em 1989; o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), 

em 1997 (BRASIL, 1997); e o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo 

Integrado), em 2007 (BRASIL, 2007), política ainda vigente. Esta última, complementada 

pelo PIEC – Programa de Inovação Educação Conectada (BRASIL, 2017), popularmente 

conhecido como Escolas Conectadas, voltada especificamente à ampliação da velocidade de 

internete banda larga em escolas previamente avaliadas como necessitadas – vale frisar, 

apenas algumas, a maior parte dos casos, são de unidades escolares28 com realidades 

compatíveis.  

 O conjunto de documentos institucionais trabalham sob a chancela da projeção, mas o 

que se vê, na prática, são salas de tecnologias com equipamentos antigos, de tecnologia 

obsoleta e internet de velocidade tão baixa a ponto de, existirem situações em que os 

professores procedem ao rateio do custo mensal da internet para terem uma velocidade 

razoável e poderem executar as rotinas mais elementares, como o acesso ao diário online e 

planejamento. Convém observar que também utilizam seus próprios notebooks/smartphones, 

equipamentos pessoais para fazerem valer estes discursos de inclusão e uso das TICs, de 

forma básica, muito mais no contexto de ensino remoto implementado pelo Decreto nº 

15.411, de 1º de abril de 2020, devido à Pandemia do Coronavírus. 

Segundo Lévy (1999, p. 159), as TICs provocaram mudanças na maneira como se vê e 

como se aprende o mundo, a relação com o saber e com o outro, o que levou à cibercultura, 

uma revolução das TICs, no século XXI, com a gramática em linguagem única, universal, por 

bits. Esta situação torna sem fronteiras espaço e tempo, estabelece um novo letramento, no 

qual a palavra tem primazia. De acordo com Paiva (2002), TICs referem-se à conjugação da 

                                                      
28 Cabe então, anteciparmos o  R8   “vou ser sincera... eu tenho... éh uma aula apenas na semana dentro da sala 

da/ do desse aluno que é deficiente então não me dá muito tempo também pra eu trabalhar com essa aluna de 

forma diferenciada a gente procura trazer dentro do âmbito digital aí o acesso a alguns alguns 

aplicati::vos...”(4C). Em “trabalhar com essa aluna de forma diferenciada a gente procura trazer dentro do 

âmbito digital aí o acesso a alguns, alguns aplicati::vos” observamos marcas linguísticas de um professor 

também inscrito em discursos oficiais para o uso de TICs como “forma diferenciada” é “trazer dentro” o 

“digital” e  dar “acesso a alguns, alguns aplicati::vos”. Esse discurso pode ser depreendido no projeto do 

“Programa de Incentivo à formação continuada de professores do Ensino Médio, (MEC em parceria com as 

universidades). No item “Novas tecnologias associadas às disciplinas do Ensino Médio (informática)”,  

relacionado à metodologia da capacitação de 120h, a proposta metodológica visava ao “contato dos educadores-

alunos com as novas tecnologias e em particular com os softwares educativos das disciplinas ministradas” e se 

assentava no “trabalho com os softwares e a utilização da Internet como instrumento de pesquisa e troca de 

material” para desenvolvimento de “aulas mais interessantes” (BRASIL, 2006, p. 7-10), grifos nossos. O não 

dito, porém pressuposto, nesse enunciado é que sem as TICs, as aulas são pouco interessantes.  
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tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações, ambas têm 

na internet a sua mais forte expressão. Quando estas tecnologias são usadas para fins 

educativos, nomeadamente para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e desenvolver 

ambientes de aprendizagem, podemos considerar as TICs como um subdomínio da tecnologia 

educativa. 

Campos (2011), na ótica discursiva, observa os efeitos do Capitalismo e da 

Globalização sobre os discursos relativos às TICs na educação. O autor interpreta que ambas, 

escola e TICs tem uma função salvífica na sociedade. A escola foi criada no século XVIII 

para salvar as crianças do abandono, dada a jornada de trabalho dos pais e as TICs, na 

sociedade, com a globalização, tornaram as coisas intercambiáveis, alteraram as posições, 

diluíram as fronteiras no tempo e espaço, e produziram novas identificações.  

Da leitura discursiva-desconstrutiva, Dias (2016) nos ajuda com a sua leitura 

problematizadora da apropriação de discursos das (novas) tecnologias pelo discurso oficial da 

práxis pedagógica, a partir “da inclusão” – no Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD)29 – de coletâneas de livros didáticos de Inglês para o Ensino Médio, como proposta 

de inovação didática para os jovens. A pesquisadora infere que, no mundo globalizado pós-

moderno, em que tudo se volta ao Capital, as tecnologias se tornam como objetos de desejos 

de consumo, de modo que esta mesma representação foi adotada pelo Discurso Didático 

Pedagógico.  

Esta interpretação pode ser observada na epígrafe que introduz a Seção 4 desta tese: 

“fazia metodologias diferenciadas testava tecnologias...” (9E), no dizer do professor acerca de 

sua prática. A partir da pesquisadora, podemos interpretar as TICs como o outro a que o 

professor deseja, para, a partir delas, promover o intento heroico de fazer a diferença na 

escola, tal como preconizam os documentos ainda que tais discursos documentais estejam 

perpassados de crenças e soluções que desconhecem a realidade experienciada, sobretudo, na 

esfera pública. 

No contexto das TICs, o discurso da tecnologia educacional (TE) desenvolveu a 

panaceia da educação (CAMPOS, 2011): o livro, o cinema, o mimeógrafo, as redes, cada um 

foi celebrado na escola, em seu respectivo tempo. A estrutura da escola do século XVII 

(prédio, corredor, aula de duração mínima) e a quantidade de equipamentos que são 

disponibilizados, muito menor que número de salas e profissionais que atuam em 

                                                      
29 De acordo com Dias (2016, p. 10-15), o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) “existe desde 1985, 

mas foi em 2010 que, pela “primeira vez em toda a história do ensino de língua inglesa, como língua estrangeira, 

no sistema público educacional brasileiro”, que o Livro Didático de Língua Inglesa foi inserido no Programa. 
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simultaneidade de horário, são incoerentes ao emprego das TICs; a escola foi construída 

direcionada ao fracasso de seu uso. Os mesmos efeitos de sentido de incompletude estão 

presentes no discurso da PIEC – de que, ainda, as TICs terão efeito produtivo na educação 

num futuro, não necessariamente no momento corrente, visto que as políticas anteriores a ele, 

o PIEC, não surtiram efeito no sistema.  

Considerando os discursos LBI e PIEC, buscamos demonstrar pontos de aproximação 

entre eles. Na LBI, quando se trata de TICs, observa-se um apagamento, no que tange ao 

discurso da educação, e a emergência dela, de forma enfática, no discurso da ciência, para 

atender ao nicho mercadológico de produção de recursos. No discurso do PIEC, TICs, 

igualmente, não se referem ao sujeito com deficiência e reforçam o discurso da produção para 

um consumo futuro. 

Há uma produção considerável de dispositivos para este público; um exemplo é a suíte 

Vlibras30, lançada pelo MEC (BRASIL, 2016), cujo investimento inicial foi de R$ 2 milhões, 

sem mensurarmos a variedade de softwares e aplicativos existentes no mercado. Feitas estas 

considerações, interpretamos que, se a LBI, discurso oficial da inclusão, representa as TICs 

como meios de superação da barreira comunicacional da pessoa com surdez, numa ótica 

mercadológica, a exclui do Princípio da Educação. O PIEC, discurso do uso de TICs na 

Escola Inclusiva, representa as TICs como ferramentas para uso futuro no ensino, e sequer 

marca discursivamente a existência do sujeito da diferença na escola. Sob este contexto, é 

fundamental sondar como significam as práticas discursivas dos professores neste no Ensino 

Médio, lócus de obrigatoriedades e carências estruturais, regido por dispositivos como LBI e 

PIEC. 

Em sua função arquiviolítica, a Lei não está tratada como um documento de onde se 

retiram os referentes; está aberta a uma leitura interpretativa, para fazer emergir a memória 

discursiva em seu arquivo e interfaceá-la aos discursos do professor. Observamos que a 

entrada do enunciado TICs no discurso oficial, tanto na LBI quanto no PIEC, ocorre de forma 

difusa: os termos “informação” e “comunicação” apresentam-se separadamente, vinculados 

aos itens lexicais “meio”, “sistema”, “linguagem”, “tecnologia” no princípio da 

acessibilidade, a espinha dorsal da Lei. Segundo este princípio, não é o limite individual que 

determina a deficiência, são as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, 

na informação, na comunicação e nos serviços. Em se tratando da pessoa com surdez, o 

                                                      
30 O Vlibras é uma suíte de ferramentas utilizadas na tradução automática do Português para a Língua Brasileira 

de Sinais. É possível utilizar essas ferramentas tanto no computador (desktop) quanto em smartphones e tablets. 
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rompimento da barreira comunicacional é previsto nesses documentos por meio de intérpretes 

e programas de tradução em Libras por meio de TICs. 

No entanto, a regularidade de TICs, dentro da LBI, está marcada no discurso da 

Ciência e da Tecnologia, apenas quando se refere ao discurso do direito à educação. O 

enunciado TICs embora, historicamente, circule, na escola, por meio de programas 

específicos, como os antecessores do PIEC, há mais de 20 anos, sequer aparece, isto é, sofre 

de mal de arquivo na LBI. Razão pela qual interpretamos os sentidos de TIC na LBI, na 

ordem do discurso de fomento para pesquisas, sob o viés da produção de produtos como 

demanda mercadológica.  

O consumo de TICs também perpassa a lógica do Discurso Didático-Pedagógico, 

segundo Dias (2016), e está configurado na primeira coletânea exclusivamente organizada 

para o Ensino Médio da escola pública, em 2012, de Livros Didáticos de Língua Inglesa, os 

quais 

 

[...] chegaram até o aluno do ensino médio em forma de livros 

“consumíveis”, com atividades mediadas pela tecnologia, desterritorializadas 

- uma vez que essas não são realizadas no espaço em branco na folha do 

livro - na tentativa de incluir o aluno do ensino público não só no 

aprendizado de uma língua estrangeira (inglês), mas também no mundo 

“virtual”, tornando-o cidadão, ao “(con-)sumir” (DIAS, 2016, p. 81). 

 

A autora destaca, ainda que em tal coletânea, a forma como são produzidas as 

atividades didático-pedagógicas se processa pelo acionamento do uso das novas tecnologias, 

como se o simples fato de constarem a presença delas implicasse em “inovação”, da mesma 

forma que o termo vem marcado no próprio nome do PIEC. Discursos para uso de TICs se 

processam no Ensino Médio, na ordem do consumo, mas em se tratando da questão do 

estudante com surdez, a ideia é de que sejam como instrumentos de supressão de barreiras de 

comunicação deste.  

No entanto, as TICs para a acessibilidade comunicacional também se inserem nesta 

ordem de objeto de desejo, e, por conseguinte, para consumo. Considerando-se que o sujeito é 

uma construção social e discursiva e, como tal, enuncia segundo as instituições autorizam-no, 

o professor se vê frente a práticas em sala de aula, a legislações – manifestação do discurso 

jurídico, responsável pela execução de políticas em instâncias gerais e específicas para regular 

a educação.  

Ao procedermos à apresentação dos lugares de enunciação para a coleta dos discursos 

a saber: o lócus enunciativo do dizer de si do professor de surdo no Ensino Médio, 
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verificamos que ele enuncia “no” lugar historicamente instável, dadas as reformas sucessivas, 

que deixam-no ao largo, mudanças propostas para ele e não por ele. Portanto, o professor não 

tem sua voz ouvida.  Ele enuncia “do” aparato, da ótica da Educação Inclusiva, lugar de areias 

movediças dos dispositivos oficiais, criados, pelo Estado e pela Ciência, para ele fazer o 

atendimento da especificidade surda, neste nicho de ensino, sem deixar de abarcar a demanda 

da sala toda e suas especificidades de aprendizagem. 

A disseminação e extrema valorização do saber técnico pode ser observada ao longo 

da história da Educação Especial no Brasil, desde as primeiras iniciativas em instituições 

especializadas, ainda no século XIX, até a circulação dos ideais da Educação Inclusiva – a 

partir da influência de documentos internacionais na década de 1990 (SILVA, 2014).  

Segundo Silva (2014), o mesmo saber técnico que outrora categorizou as crianças, 

médicos e psicólogos, por exemplo, e que as delimitavam e as indicavam ou não às 

instituições criadas para o saber especializado, agora é o mesmo saber evocado, nome da 

inclusão. Um trabalho inclusivo, porém no/pelo olhar de instituições segregadoras desta 

população, passa a vincular-se, como um suporte, ao atendimento delas na Escola Inclusiva.  

O tempo passa, novas leis são criadas, mas a relevância do saber especialista parece 

não ceder, a ele cabe ditar os caminhos pelos quais o ensino-aprendizagem dos estudantes se 

deva ocorrer. Isso é tão saliente que mesmo que o professor diga que o aluno “escuta pouco”, 

“vê com dificuldade”, ou “tem aspectos e traços do autismo”, é apenas o laudo do especialista 

que vai diagnosticar, via força do seu ofício, em que situação se encaixa o aluno e como 

promover seu ensino-aprendizagem.  

Disso decorre, por exemplo, as situações em que o professor aponta a necessidade de 

observância, mas a família se recusa a procurar ajuda. Esses casos coabitam com os que já 

tem um “laudo” expresso e também requerem do professor ações pedagógicas que, muitas 

vezes, ele não tem condições, nem autonomia para colocar em prática, conforme aponta 

Martins, (2018, p. 347): “o governo apenas determina o que deve acontecer”, como se isso 

constituísse condição suficiente, na prática, para implementar as ações “não são explicitadas 

nem assumidas” por ele.  

 

2.5 Na ordem do discurso: constituição do objeto da pesquisa 

 

O objeto deste estudo é o discurso, recortado de dizeres de si, gerados nas narrativas 

dos professores de surdos que estão lotados no Ensino Médio, a partir de entrevistas sob a 

tensão de processos de in-exclusão, dada a política da Escola Inclusiva. Segundo Eckert-Hoff 
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(2008), as “narrativas de si” podem ser assim consideradas quando produzidas sob a coleta de 

entrevistas discursivas, ligadas ao cotidiano e a partir do gesto de escuta do entrevistado pelo 

entrevistador. Rocha; Daher e Sant’anna (2004, p.178) asseveram que a entrevista discursiva 

se trata de um dispositivo metodológico que permite, pela condensação e retomadas, a 

“atualização” de textos produzidos em interações anteriores, de modo que compete ao 

pesquisador apenas fazer algumas perguntas (orais) para encorajar o entrevistado a enunciar-

se, a falar sem interrupções, o que julgar pertinente.  

Neste sentido, ao eleger esta modalidade de coleta de corpus, a produção discursiva 

engloba um ritual e um conjunto de regras a serem cumpridas. Uma delas é o parecer 

favorável ao projeto, desde que atenda às exigências do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, (CEP) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A 

submissão da proposta à plataforma, originalmente, pensada para a pesquisa na biomedicina 

corresponde a um entrave. 

Segundo Abreu (2014), no pós-guerra, a urgência de se controlar os experimentos 

nazistas foi determinante para utilização de mecanismos internacionais para ética na pesquisa. 

Tal contexto de produção implicou um problema geral, ainda persistente: o subjugo das 

ciências sociais ao mesmo aparato legal da biomedicina – o que não permite contemplar 

determinadas singularidades do projeto, por vezes, chega a inviabilizar aspectos 

imprescindíveis à pesquisa naquele campo.  

No Brasil, por exemplo, foi o Ministério da Saúde quem produziu as Resoluções nº. 

196/1996 e nº. 466/12, para direcionarem a pesquisa que envolve seres humanos. Não são leis 

criadas pelos organismos específicos, mas tem o mesmo efeito. Mas por meio destes órgãos, a 

subordinação continua, de modo que existe uma “ética igual para pesquisas diferentes” 

(ABREU, 2014, p. 10). Um caminho seria a distinção entre “pesquisa em/pesquisa com” seres 

humanos, em que a primeira, interventiva, seja da área médica e a segunda englobe demais 

ciências humanas e sociais. Nesta direção, há um grupo de trabalho, voltado à desvinculação 

da pesquisa, em humanidades, das normas éticas do Ministério da Saúde, e passagem para o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, associada à criação de comitês específicos para avaliar e 

autorizar os projetos de pesquisa.  

Enquanto isso, o fato de a constituição de corpora em Linguística, envolver, em geral, 

o contato entre o pesquisador e os indivíduos ou comunidades, requer a observância de 

aspectos legais, embasados no Código Civil Brasileiro, de modo a proteger, ambos, 

pesquisador e participante. Abreu (2014) traça os principais aspectos desta relação, com 

destaque para o consentimento explícito do participante, do sigilo dos dados coletados e da 
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proteção das identidades, em respeito a princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana, da cidadania e dos valores sociais. 

Na estrutura positivista e voltada ao campo da saúde (ABREU, 2014), o ambiente 

requer dados que não se pode avaliar dissociado das condições de produção. No caso desta 

tese, embora no interior do projeto estivesse descrito que a coleta de dados seria a partir da 

solicitação: “fale sobre ser professor de surdo no Ensino Médio”, como gatilho para a fala 

expontânea, a comissão pediu a inserção de um roteiro sistematizado do gênero entrevista, a 

partir de temas, para abordagem discursiva, o que contraria a perspectiva teórica adotada, já 

que o que se desejava era que o sujeito professor pudesse se expressar, sem interferências por 

parte do pesquisador.  

A partir desta situação, elaboramos seis questões-chave para atender à demanda, pois 

corríamos o risco de não termos a aprovação do Comitê, a saber: Fale como é/ou está sendo 

sua experiência com estudante surdo; Que cursos você fez/faz sobre inclusão na escola?; Está 

matriculado no curso Libras online que o Estado oferece neste ano letivo?; Como você usa os 

materiais do CAS/MS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento 

às Pessoas com Surdez de Mato Grosso do Sul)?; Fale de algum recurso tecnológico ou não 

que usa/usou na sua aula; Como você se vê na função professor de surdos? Como você é visto 

pelo seu aluno surdo em sala de aula? 

A existência de um roteiro não significou que este fosse seguido à íntegra. Este roteiro 

funcionou como fio protocolar da pesquisa, mediante ditames éticos em vigência, para inserir-

nos na ordem do discurso acadêmico, e marcar, desde o início, que todo dizer científico se 

circunscreve às condições de produção a ele atreladas. Em se tratando de entrevista 

discursiva, cuja proposta se assenta no mínimo envolvimento possível dos entrevistadores nas 

enunciações dos sujeitos, “o distanciamento é indispensável, com vistas a ampliar o espaço 

dos sujeitos entrevistados e contribuir para que suas narrativas orientem a elaboração 

discursiva e os procedimentos argumentativos” (CORACINI, 1991, p. 41). Por esta razão, 

optamos por não nos valer de todas as questões e permitir que o sujeito enunciasse, sem 

grandes interferências. 

Essa ritualística, organizada para a produção do corpora, posteriormente, foi reduzida 

pela segmentação dos recortes formadores do corpus, que, conforme Foucault (2014), está 

inevitavelmente, atravessado pelo controle. Mediante as considerações do autor, pode-se dizer 

que há controle porque não se diz tudo o que se deseja, apenas o que a instituição a que nos 

filiamos nos autoriza dizer. Assim como há controle do pesquisador que ao detectar as 
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regularidades, promove a seleção dos dizeres para análise, há o do entrevistado que, na ilusão 

de ser fonte de si, cria estratégias discursivas para dizer aquilo que acredita ser verdade.  

Para Foucault (2014), a produção e distribuição do discurso ocorre num jogo de 

relações de poder entre os interlocutores e os sentidos sofrem os efeitos deste contexto de 

produção. Há critérios fundamentais, para a ordem do discurso que se faz sempre numa arena, 

onde forças antagônicas disputam espaços de significação. O discurso e os sujeitos são 

produzidos socialmente, razão pela qual não há coincidência nos dizeres, não há uma relação 

unívoca entre o que se diz e os enunciados, num sentido empírico, mas efeitos, interpretações, 

leituras possíveis produzidas sob dadas condições, em que estão imbricados sujeito, 

enunciação e história.  

Delimitada a ferramenta de coleta do corpus, foi feito um levantamento para saber 

quais escolas ofertavam o Ensino Médio a surdos. Reportamo-nos ao técnico Nuesp, na região 

Costa Leste31 de Mato Grosso do Sul, que nos cedeu o mapa de estudantes surdos, dados 

concernentes ao ano letivo de 2018. A partir deste documento, identificamos as escolas, cujo 

Ensino Médio regular possuía surdos matriculados naquele ano. 

A cena enunciativa se (des)organiza a partir do contato com a direção das unidades 

escolares. Primeiro, via telefone, solicitamos o agendamento de um horário de atendimento, 

em que pudéssemos apresentar o projeto, pedir a assinatura do TAI (Termo de Adesão 

Institucional) e sistematizar a forma de acesso aos professores. Angariadas as autorizações, 

catalogamos o projeto na Plataforma Brasil, para submissão ao CEP/UFMS, fazendo os 

ajustes solicitados até a deliberação do Parecer Consubstanciado favorável, em 31 de agosto 

de 2018, sob o nº 2.866.577, vide Anexo II.  

Embora não tenha acontecido a participação das coordenadoras pedagógicas nesta 

enunciação, dada a não coincidência de horário, ficou convencionado, pelos diretores, que 

estas fariam o repasse do projeto aos professores nas hora-atividades destes. Não foi possível 

uma enunciação coletiva, quando da apresentação do projeto ao professorado, pela diferença 

de horários entre eles: cada um tem presença definida em dias e horários conforme a 

distribuição de sua carga horária individual. Ademais, mesmo que se usasse este momento 

para uma fala conjunta, não estariam igualmente todos presentes, e por serem cinco escolas 

diferentes, não haveria, condições logísticas de realização desta tarefa.  

                                                      
31 De acordo com organograma da SED/MS (2017), o atendimento educacional da rede de ensino estadual se 

subdivide por regiões, cada qual com uma Coordenadoria Regional de Educação (CRE). No caso, a região Costa 

Leste de MS compreende cinco municípios, sediados por Três Lagoas, a saber, Água Clara, Brasilândia, Santa 

Rita do Pardo e Selvíria, os quais totalizam dezoito escolas estaduais. 
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As enunciações iniciais com os diretores e as feitas com o professor constituíram-se 

práticas discursivas fundamentais para dispersão de sujeitos e sentidos da “adesão” à 

entrevista, tornaram-se “enunciação dentro da enunciação” (AGUSTINI; BERTOLDO, 2011, 

p. 125). A gestão escolar tornou acessíveis nome, componente curricular ministrado e horário 

de planejamento dos professores, mas entendemos que esta prática se fez no/pelo olhar do 

outro e se configura com base no que está na ordem do político educacional. 

Quanto ao que seja esta ordem, salientamos com Silva Júnior; Mascia (2009) na 

análise do DPEI, em que o político se refere a mecanismos criados para oficializar as práticas, 

e “educacional” volta-se saber veiculado legalmente, nos espaços escolares. Dias (2016, p. 

20) interpreta que o Livro Didático seja um exemplo de Discurso Didático Pedagógico, por se 

tratar de “uma prática discursiva inserida no discurso político educacional”. Esta leitura 

implica a construção de uma práxis para o professor, enviesada pelos agenciamentos da lei, 

como em R10, que trata do CAS, das TICs, do MEC etc. 

Passamos ao critério para participação do professor, delimitamos que estivesse lotado, 

no ano de 2018, na escola regular e lecionasse no Ensino Médio, em turmas que possuíssem 

surdos matriculados. A direção de cada escola nos informou quais preenchiam a estes 

requisitos, então, fizemos contato por telefone, para agendarmos um momento de 

explicitarmos o projeto. Em data, horário combinados, nos encontramos na escola, e, feitas as 

apresentações, os que concordaram, agendaram novo momento para leitura e assinatura, em 

duas vias, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), necessário para a 

convalidação do uso das informações que fossem geradas pela entrevista. 

Para efeitos de informações apenas, no início da entrevista, cada um identificou o(s) 

componente(s) curricular(es) ministrado(s), respectiva(s) escola(s) e (s) turma(s) atendida(s). 

Tais informações balizaram a leitura das condições de produção, mas para garantia do sigilo, 

foram suprimidas nos recortes; seu lugar está marcado pelo registro da informação genérica 

entre parênteses duplos, como por exemplo: ((nome do professor)) ou ((nome do componente 

ministrado)). Os originais, no entanto, permaneceram nos arquivos da transcrição.  

Por coincidência, participaram cinco professores e cinco professoras. Acerca da 

formação inicial de cada um deles, observamos licenciaturas no campos de Exatas (quatro); 

no de Linguagens (três), no campo de Humanas (uma) e no de Biológicas (duas). Ainda, todos 

os dez entrevistados tinham especialização e um deles tinha o Mestrado na mesma área.  

Observamos, no entanto, que 50% deles lecionavam o componente curricular específico de 

sua formação na turma onde está o estudante com surdez. Os demais, ainda que com a 

formação específica, estavam lotados em componentes da parte diversificada, tais como: 
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Projeto de Vida, Eletivas III e Pós-Médio, dada a flexibilização curricular como prenúncio da 

implementação do Novo Ensino Médio – conforme já delineamos em 2.1. 

Na tentativa de, ao menos, minimizar os efeitos das representações que os professores 

poderiam (des)articular da pesquisadora, também professora formadora da SED/MS há mais 

de dez anos32, propusemos, discursivamente, deixar se sobrepor a posição sujeito da 

pesquisadora em fase de doutoramento em Letras, implementamos um percurso de coleta que 

valorizasse a abordagem direta ao professor. Iniciamos com a apresentação do projeto de 

pesquisa, da forma mais detalhada possível, e em tom de conversa, para evitar formalidade 

demasiada que, por ventura, fizessem as duas posições sujeito da pesquisadora se imbricarem.  

O período de entrevistas compreendeu os meses de outubro a dezembro de 2018; 

conforme a disponibilidade do professor participante. A maioria decidiu usar seu horário de 

hora-atividade, na própria escola para a concretização da entrevista, quase todas realizadas na 

sala de multimeios – espaço mais reservado, com ar condicionado, onde ficam disponíveis: 

televisão, projetor multimídias conectado à rede de internet, mesas, carteiras – um local, 

geralmente, utilizado para projetos dos professores e reuniões da coordenação. O tempo de 

duração das entrevistas compreendeu, em média, quarenta minutos, não ultrapassando o 

período dos cinquenta minutos de sua aula, o que não deixou de ser um aspecto de 

condicionamento e de controle do dizer.  

Houve, no entanto, dois professores que pediram para serem entrevistados fora da 

escola. O participante 1A e 10E (designação eleita para proteção da identidade do 

participante, que podemos melhor delinear adiante). A presença do celular, na gravação, 

mesmo deixando-o ao lado e nos sentando frente a frente, era um pouco inibidora, no início 

da entrevista, mas depois eles iam se sentido mais à vontade. A entrevista do participante 3C 

sofreu uma breve interrupção quando um professor adentrou a sala para buscar um pendrive. 

Neste momento, suspendemos a gravação até que o colega se retirasse. Também 4C, após 

termos encerrada a entrevista, voltou a falar sobre o assunto, de modo menos policiado, ao 

que, prontamente, pedimos para retomar a gravação, o que nos foi autorizado. 

À medida que transcorriam as entrevistas, foi observada a coincidência de dois 

participantes por lecionarem em outra escola do mesmo grupo selecionado, em turma de 

Ensino Médio com estudantes surdos, fator que nos serviu em termos comparativos e norteou 

o tratamento das cinco escolas, cujas diferenças espaciais não incidem relevantes para a 

                                                      
32 Professora formadora para o uso de TICs na escola, pelo NTE/TL Núcleo de Tecnologia Educacional, de 2008 

a 2017, quando passou à CRE 12, Coordenadoria Regional de Educação da Região Costa Leste do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 
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leitura de um corpus processado no lócus de enunciação aqui tomado um e global: o Ensino 

Médio da rede pública de ensino.  

A delimitação do corpus se deu a partir da segmentação das falas dos entrevistados, 

enunciações gravadas e transcritas, sob a normativa recomendada pelo NURC (Norma Urbana 

Culta), (PRETI, 2003). Diante disso, é preciso considerar que a transcrição “é um precioso 

momento de interpretação”, constitui-se como a fase “da (re)leitura do material linguístico 

após um silêncio, um tempo entre a entrevista e o ato de transcrever” (BRITO, 2016, p. 19). 

Por maior que tenha sido o esforço por mantê-la o mais fiel ao que foi dito, por se tratar do 

registro escrito da fala, impossível a captura, de expressões e gestos os quais também 

significam, na oralidade.  

Dessa forma, a opacidade da língua inviabiliza, já na fala, muito mais na transcrição 

escrita, a completude dos sentidos, atravessada pela subjetividade dos participantes, tanto dos 

professores entrevistados, quanto da pesquisadora na escuta e transcrição dos dizeres. Ainda, 

a transcrição é um gesto interpetativo e não consiste apenas na “transposição de um registro 

oral para a forma escrita, pois o fato de a escrita não ser uma representação da fala implica 

uma mudança de materialidade linguística”, uma vez que “fala e escrita não se superpõem” 

(DA ROSA, 2014, p. 98).  

Assim, o corpus foi construído, obedecendo à nossa lógica de interpretação, e se 

constitui recortes das falas do professor de surdos, no Ensino Médio, dizeres materializados 

nas entrevistas gravadas em áudio, transcritas e armazenadas em arquivo virtual.  

Tais dizeres “se organizam por meio de traços que relacionamos, aqui, aos de uma 

narração, não apenas pela linearidade que os interlocutores buscam dar à sua história, mas 

também e principalmente, pela relação com a memória que a narração estabelece” (DA 

ROSA, 2014, p. 99). Neles a memória discursiva, a da ordem do inconsciente, reativou 

dizeres historicamente cristalizados na sociedade, à medida em que foi acionada, e, na 

tentativa de escamotear os sentidos, se irrompeu na constituição do sujeito, (ECKERT-HOFF 

(2008), que se diz a partir do muitos (O)outros que o constituem. 

Para preservação de identidades e sistematização de dados, as cinco escolas, todas 

situadas na zona urbana do município de Três Lagoas, orfertavam os três anos do Ensino 

Médio de carga horária extendida (6º tempo), conforme item 2.1, no período matutino. 

Apenas uma delas tinha SRMF no contraturno para o AEE.  As escolas, em razão do sigilo 

que deve ser mantido, são designadas pelas letras A, B, C, D e E, seguindo-se, de maneira 

geral, a ordem cronológica do contato com a direção e a assinatura do Termo de Autorização 

Institucional (TAI). Convém elucidar que as entrevistas ocorreram conforme o entrevistado 
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teve disponibilidade. Isso, de certa forma, gerou um pouco de dificuldade na hora de 

tratarmos os dados, o que nos obrigou a produção de um código, por meio de números 

(relacionados ao participante) e letras (em referência à escola). Para efeitos de possibilitar 

maior organicidade no nosso dizer, elaboramos este quadro que nos permite visualizar  a 

forma como foram tratados os sujeitos participantes nos dizeres. 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro1 – Formas de nomeação dos sujeitos de pesquisa e respectivas escolas. Fonte: elaborado 

pelas autoras (2020). 

 

Assim, o número (1 a 11) referente aos professores participantes e a letra A, B, C, D, 

E, que designa a sua respectiva escola, aparecerão entre parênteses ao final de cada recorte 

selecionado, numa identificação codificada: 1A, 7B, 8B, 3C, 4C, 11C, 5D, 6D, 2E, 9E e 10E 

que nos serve para o tratamento do recortes, bem como para a manutenção do sigilo dos 

participantes. A Entrevista 11C não pode ser transcrita em razão de problemas no áudio, de 

modo que ficou descartada. Os dizeres foram transcritos manualmente, seguindo as normas de 

Preti (2003, p. 13-14) – vide Anexo 1 – pela ordem de entrevista, armazenados em pasta 

virtual, juntamente com os TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), escaneados. 

Todas as dez entrevistas totalizaram 64 (sessenta e quatro) páginas de transcrição, em folha 

A4, com margens 3x2; 3x2, fonte Times New Roman, espaço 1,5. 

As primeiras impressões, no contato com o corpus, foi a de que no grupo de 

(in)voluntários, a maioria, isto é, seis professores, nunca havia tido contato conosco, em 

outras circunstâncias, distanciamento necessário para a coleta dos dados e do não 

atravessamento de laços que pudessem interferir na formulação das respostas. 

No entanto, embora se tenha tentado frisar e marcar a posição de sujeito pesquisador, 

durante as coletas, algumas marcas de representação profissional emergiram, mesmo que 

poucas, sob a forma de atenuação dos discursos, como a busca de termos politicamente 

corretos e o pedido de desculpas. Diante da falta de conhecimento sobre os estudantes com 

surdez, alguns sujeitos sentiram-se constrangidos ao misturar as posições sujeito inerentes à 

pesquisadora. Vejamos a proteção de face, com o pedido de desculpas, analisado em R1: “que 

eu já já já sou acostumado a trabalhar com co::m esses... desculpa professora...” (6D), grifos 

nossos. 

Participantes Escolas 

1 A 

7 e 8 B 

3, 4 e 11* C 

5 e 6 D 

2, 9 e 10 E 
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Na narrativa de dizer-se e dizer sobre o outro, deslizavam expressões, que 

(d)enunciavam que o sujeito transita na tensão de nem sempre ver a pesquisadora, mas a 

servidora, como quando ao agradecer pela entrevista no encerramento, a resposta foi: “de 

nada... você que é a chefe dos intérpretes não?” (3C). Ou, ainda, quando mencionaram nomes 

de pessoas que também exerciam funções na escola, ou nos setores competentes ao 

atendimento dos alunos surdos, presumindo que os conhecêssemos, bem como suas 

respectivas atividades, vejamos: “e aí depois eu fui saber... falei co/ co/ com o ((nome do 

professor)) que é lá da/ por favor o ((nome do professor)) é da onde professora? o moreninho 

lá do ((nome da instituição)) como é que chama lá...” (6D).  

Quanto aos recortes discursivos da análise, alguns são considerados extensos, mas 

convém salientar que a sistematização do recorte depreendeu de uma tomada de posição. Ao 

abordarmos a noção de “recorte”, salientamos o estudo de Orlandi (1984), quando discutiu o 

que entendia por segmentar ou recortar, dentro da Linguística, a partir de dois processos a 

paráfrase e a polissemia. Não se trata de processos estanques, ao contrário, são determinantes 

para o funcionamento da linguagem, importantes à leitura do ponto de vista da AD francesa. 

A paráfrase, entendida como a “matriz dos sentidos”, refere-se ao mesmo, ao repetível; a 

polissemia, “a fonte dos sentidos”, abriga o “novo, o diferente” (ORLANDI, 1984, p. 12).  

Tal reflexão baseia-se no princípio da multiplicidade dos sentidos, segundo o qual, 

qualquer ato de linguagem se reveste de sentidos outros, uma vez que o discurso se processa 

na linguagem em uso, e, desta forma, há de se observá-lo, considerando-se a linguagem em 

relação com as condições de produção. Considerar o contexto implica descentrar, levar em 

conta a incompletude da linguagem, (sua condição imanente) e a inexistência de hierarquias, 

na análise.  

Para Orlandi a noção de polissemia pode ser recuperada a partir da ideia de recortes, 

visto que considera a linguagem no “momento de sua existência”, “como discurso”, na 

“dinâmica de seu funcionamento”, (ORLANDI, 1984, p. 10-14). Assim, “um recorte” é uma 

unidade discursiva: fragmentos correlacionados de linguagem-e-situação se inter-relacionam 

numa situação discursiva, são naco, pedaço, não é mensurável em sua unidade, passa a ideia 

de movimento, dada a falta de hierarquias e categorias.  

O gesto de recortar se refere a uma tomada de posição do analista. Cada recorte 

implica o imbricamento de matriz e fonte dos sentidos, sem margem, nem hierarquia, em que 

os sentidos se processam e nunca cessam de produzir seus efeitos. Todo discurso puxa o 

outro, dentro de uma ideologia; não há espaço para tudo, é necessário o recorte segundo o que 

nos interessa, o que seja relevante aos objetivos propostos.  
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Ao recortarmos, nas narrativas de si, os dizeres significativos às propostas de análise, 

segmentamos a linguagem em seu funcionamento, para analisá-la como discurso, como 

efeitos de sentidos que se estabelecem entre os locutores, os quais, apesar de nunca se 

esgotarem, podem ao menos, ser interpretados. 

Nesta esteira, mesmo que Coracini (2007) não aborde os termos paráfrase e polissemia 

para a noção de recorte, ela o interpreta como aquele que dá origem ao objeto da pesquisa. 

Assim, deve, portanto, ser feito a partir daquilo que se repete, daquelas regularidades 

observadas por meio da amostragem, visto que a totalidade não é analisável o que será 

retomado, na Seção 2, do escopo teórico-metodológico, quando a autora fala de discursos em 

formação, como Formação Discursiva. 

Deste modo, cada recorte está numerado, em sequência, e ao final, apresenta entre os 

parênteses, o código, supracitado, em que os números se referem ao participante da pesquisa e 

a letra à escola, onde este trabalha. Por se tratarem de citação direta, os recortes obedecem às 

mesmas regras de citação, sendo, portanto, recuados em 4cm à direita; os grifos, nos recortes, 

são apenas para efeitos de destaque para a análise.   

Por intermédio dos 13 recortes componentes do corpus desta pesquisa, observamos as 

regularidades constitutivas dos equívocos, das falhas, em razão da opacidade da linguagem e 

dos sentidos que emergem, sentidos possíveis que escapam ao controle do enunciador e 

apontam a posição discursiva e ideológica do sujeito da linguagem. No item que segue, 

trazemos apontamentos arqueogenealógicos fundamentais ao tratamento do corpus. 

 

2.6 Arqueogenealogia e a desconstrução: tratamento do corpus 

 

A perspectiva discursiva desta pesquisa prioriza como base metodológica a 

Arqueogenealogia Foucaultiana (1979; 2007, 2014) para se desvencilhar do postulado da 

continuidade ilusória ligada a história. A ideia é pensar a nova história aquela que se dá na 

descontinuidade, posto que os saberes e discursos com ela (re)produzidos não são organizados 

de acordo com o tempo vivido (FOUCAULT, 2007). 

As problematizações em torno da história acontecem em recortes, limites, desníveis, 

no vazio inimaginável dos fatos (FOUCAULT, 2007). Na descrição arqueológica, feita a 

partir dos enunciados, pela análise da materialidade, encontram-se espaços discursivos em que 

se congregam e se constituem um grupo de sentidos filiados a determinada formação 

discursiva (noção explanada logo mais, no item 3. 1).  
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Desta forma, cabe ressaltar que a genealogia investiga as verdades, os saberes, os 

discursos, os domínios de objeto descrito na arqueologia. Arqueologia e genealogia trabalham 

de forma dinâmica durante a análise, “enquanto a arqueologia é o método próprio à análise da 

discursividade local, a genealogia é a tática que a partir da discursividade local assim descrita, 

ativa os saberes libertos da sujeição que emergem desta discursividade” (FOUCAULT, 1979, 

p. 172). Disso decorre sua relevância ao processo analítico desta tese. 

Assim, no campo da arqueogenealogia, há uma (im)possibilidade de totalidade do 

corpus, porque há equívocos, incompletudes, há singularidades na língua, no sujeito e na 

enunciação. Neste sentido, a construção de um corpus não é simples, pois corpus, teoria e 

análise são interdependentes. Esse processo de constituição é teórico, não é empírico, uma vez 

que o corpus de pesquisa se constrói por gestos de leitura, compreensão e interpretação da 

pesquisadora sobre o objeto eleito (ORLANDI, 2002). Destarte, há um trabalho de análise 

desde já, repleto de propriedades discursivas. Deste modo, descrição e interpretação são 

processos constitutivos da análise, pelos quais procedemos a uma espécie de escavação dos 

sentidos possíveis que nos levam a entrever as formas de subjetivação, as relações saber-

poder do professor de surdo no Ensino Médio.  

Na análise, não temos a pretensão de concordar ou discordar com os dizeres, nem 

acusar ou culpar os sujeitos participantes da pesquisa pelos destaques em suas formulações, 

pois não é esse o papel do analista do discurso. Ao contrário, visamos interpretar e 

compreender como tais formulações produzem sentidos. Efeitos erigidos à medida que se 

relacionam e evocam outros discursos, já ditos, cristalizados na memória discursiva. As 

interpretações não pretendem responsabilizar professores por serem desnudadas supostas 

falhas em suas práticas discursivas, devido aos deslocamentos em seus relatos; nem buscar 

culpados para (in)sucessos na Escola Inclusiva. O que se pretende é refletir! 

Em relação às práticas discursivas que estruturam as relações do professor no espaço 

da aula em que há estudante com surdez, no Ensino Médio, há uma “relação de contradição e 

de não controle entre o dizer, o querer e o fazer pedagógico” (CAVALLARI, 2010 p. 267). 

Por esta razão, se faz necessário rastrearmos a presença do interdiscurso que interpela e 

legitima as narrativas dos participantes. 

Para expurgar uma tendência conclusiva nesse percurso teórico-metodológico, 

optamos por trilhar um percurso pela desconstrução de Derrida (1973). Percurso esse 

necessário, ao passo que o texto, como materialidade do discurso, é tratado pelo autor sob 

outras vias que contribuem e complementam o entendimento da construção dos sentidos, vias 

que multiplicam as interpretações ao invés de concluí-las.  
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A abordagem discursiva-desconstrutiva mobiliza uma ação singular na interpretação, 

concedendo ao pesquisador mais ferramentas expansivas e maior consciência dos seus limites 

interpretativos. Como nesta pesquisa não se pretende determinar “nós” atados e cegos que 

concluem, ou que limitem os efeitos de sentido, consideramos que os sentidos são construídos 

de forma polissêmica. Na desconstrução, desmonta-se, problematiza-se o que está no edifício 

de dualismos, do logos, do sentido original e unívoco para rastrear efeitos possíveis. Não se 

destrói binarismos da forma estruturalista de ciência, constrói-se possibilidades outras, uma 

vez que os sentidos nunca se fecham, nem são preenchidos, dada a (im)possibilidade de 

completude (DERRIDA, 2001a). 

Essa tomada de decisão, frente à inevitável bifurcação das escolhas, é validada a partir 

dos trabalhos de Coracini (2007; 2011), que, junto ao grupo de pesquisa “Vozes (In)fames: 

exclusão e resistência”, encontram na filosofia de Derrida uma nova ponte que se torna 

componente da transdisciplinaridade dentro da Análise do Discurso (AD), a Psicanálise a 

partir de Lacan (que retorna a Freud) e a corrente foucaultiana, culminando na abordagem 

discursiva-desconstrutiva discutida e disseminada por ela (2007). 

Desta forma, uma vez já justificada a presença dessa reflexão, se faz necessário 

algumas noções e processos essenciais para compreender a discussão que Derrida (1973) 

propõe. Para iniciar este percurso, a desconstrução compreende um sistema de análise das 

produções dos sentidos, o que não implica em destruir e alienar os sentidos da palavra, 

todavia, recompor e recuperar seus elementos significativos, considerando: investigar as 

possibilidades de sentido impressas por meio das ranhuras que as palavras revelam, para, 

assim, desconstruir a noção de sentido literal da palavra e nela ver outras possibilidades 

instituídas (DERRIDA, 1973, p. 33-90). 

Para possibilitar essa visão de construção de sentido, o autor conceitualiza a 

linguagem a partir do entendimento de representação. O mundo e todas as suas interpretações 

e interpretadores são um único colossal e combinado/fragmentado texto. É nesse lugar que se 

faz uma constante procura, criação e referenciação dos sentidos de uma palavra. Os sujeitos 

têm a tarefa de identificar, naquilo que lhes foi enunciado, as conexões entre o símbolo e a 

construção que ele evoca perante todo o conjunto daquilo que já foi dito, não foi dito e pode-

se dizer.  

Em face do exposto, esse sujeito pode restringir as possibilidades que são apresentadas 

nas ranhuras das palavras, a fim de identificar um sentido mais prático e imediato em sua 

realidade – ou melhor, na sua interpretação da realidade, como também buscar nessas 

possibilidades um caminho infinito de interpretações (DERRIDA, 1973). Essa escolha 
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individual cabe ao sujeito, mas o que é fato é que ele utiliza da linguagem como ferramenta 

para construir, simbolicamente, a realidade que seus sentidos captam. 

Essa relação que os sujeitos têm com os sentidos e com as palavras, uma relação 

construída na/pela linguagem, é permeada de aparentes certezas e conclusões, postuladas 

como cânones, construções simbólicas consideradas “verdades”. No entanto, essa “verdade”, 

pode ser desconstruída por meio das inúmeras formas em que as palavras são estruturadas, 

tornando a presença da verdade algo sempre adiada (DERRIDA, 1973).  

Os estudos de Derrida (1973) se relacionam aos de Foucault (2007), em razão de este 

também não acreditar no sujeito como fonte de seu dizer e sistematizar essa ilusão, essa 

construção de verdades e a possível e inevitável desconstrução dessas verdades. Para Derrida 

(1973, p. 146-198), o texto precisa ser lido por um sujeito e ser interpretado a partir de 

estratégias que investiguem os sentidos que podem ser construídos a partir dele, assim, há 

movimento entre os lados: entre o texto e quem o lê, de forma que é nas brechas que surgem 

deste movimento que se pode entrever outros sentidos, outras interpretações. O texto 

possibilita ao sujeito, o poder de utilizar a linguagem para demonstrar que as verdades 

postuladas por determinadas palavras consideradas inabaláveis são desconstruídas pelo 

simples fato de que a contenção da construção simbólica é uma ilusão e toda verdade é sagaz, 

na catarse do todo, isto é, a verdade revela mais os limites de si do que as pontes para o 

entendimento com o outro, 

Conforme o autor, esse jogo do múltiplo permite que toda produção escrita da 

linguagem expresse uma diferença em si mesmo, até mesmo naquilo que é considerado 

completo, pronto tem em si o traço que o distingue de si próprio, pois sempre existe uma 

interpretação que não se fecha, que retorna, a conclusão é ilusória. E mesmo que seus sentidos 

não possam ser esgotados, existem rastros daquilo, no meio do percurso, como vestígios do 

que já foi dito, ou não dito, que abrem possibilidades de deslocamentos de sentido que 

constituem a multiplicidade da palavra e da sua interpretação.  

Para elucidar o caráter polissêmico da palavra, Derrida (1973) cunha uma noção 

especial que demonstra esse processo, essa diferença inerente entre o sujeito e o outro, a 

differance - defferance/differénce – noção na qual a mudança de uma letra possibilita a 

mudança dos sentidos;  que a palavra traz em si o outro.  Em consonância com Derrida 

(1973), compreendemos que o signo linguístico está internamente marcado pela 

fragmentação, pois é divisível e constituído pelo processo da produção da diferença, em 

virtude do um, do unitário requerer sempre o outro.  
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Trata-se, no entanto, do professor num lócus enunciativo específico, o espaço da aula 

no Ensino Médio, em processo de subjetivação no/pelo olhar do(s) (O)outro(s) da Educação 

Inclusiva, sobretudo, do surdo. Este sujeito que em suas diferenças, marcadamente, 

linguísticas, tem a condição de ter o professor ouvinte versus a sua condição de surdo, aqui, 

por si só, há o estabelecimento de uma fronteira. Ainda, nesse espaço físico e temporal, de 

interlocutores distintos, instaura-se a presença do intérprete para falar para/do/com o surdo, 

cuja condição também é de ouvinte, mas que domina a Libras para interagir com o aluno. 

Neste contexto, o professor tem sua forma, sua razão para inscrever-se e ser inscrito em 

práticas de in-exclusão e sentir o desconforto da não-pertença ao jogo de forças que esta 

situação lhe imputa.  

A partir das questões discutidas, asseguramos a relevância da desconstrução para a 

composição da análise contida nesta tese. Para tanto, antes de avançar em nossos gestos 

analíticos, perscrutamos alguns (des)caminhos teóricos-metodológicos discursivo-

desconstrutivos da pesquisa para lançarmos aos gestos de leitura, na Parte II, que segue. 
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PARTE II DA TEORIA-METODOLOGIA AOS GESTOS DE LEITURA 

 

 

Nesta parte, estão a Seção 3, em que procedemos à apresentação teórico-metodológica 

e a seção 4, voltada ao processo analítico. Em analogia à encenação teatral, numa acepção 

ampla que implica a simultaneidade entre o conjunto de peças e o edifício onde tais são 

apresentadas (PAVIS, 1999), nesta seção, abordamos o que designamos uma “encenação”, 

numa linha de análise discursiva-desconstrutiva (CORACINI, 2007, 2015). O intento a ser 

levado a cabo aqui é a apresentação de noções basilares e suas respectivas filiações teóricas e 

metodológicas, para interpretarmos as narrativas de si, produzidas por professores de surdos 

matriculados no Ensino Médio da escola pública sul-mato-grossense. 

Em consonância com Pavis (1999), entendemos que a encenação teatral designa o 

conjunto dos meios de interpretação cênica: cenário, iluminação, música e atuação, bem como 

todo o arranjo, em dado espaço de tempo e local, dos diferentes elementos para a 

interpretação de uma obra. Tudo isso, é de responsabilidade do encenador, figura necessária 

para a coerência entre as partes. Embora, o esforço para deter os sentidos seja vão (visto que a 

interpretação pode ser sempre outra, se move), o papel do encenador é necessário.  

Ao nos inserirmos nesta posição de encenador para apresentar um escopo teórico-

metodológico coerente aos nossos objetivos de pesquisa, articularmos esta tese, atravessadas 

pela nossa subjetividade, mesmo que em busca de um traçado científico, pois sabemos com 

Coracini (1991) da impossibilidade da neutralidade do pesquisador. 

Em cena33, temos uma dramatização, a encenação de discursos na visada teórica-

metodológica transdisciplinar, espaço de tensões, no qual há diálogos e/ou duelos 

(GREGOLIN, 2006) entre teorias e métodos, vislumbrados a partir da perspectiva discursiva-

desconstrutiva. Isso se dá em um movimento transdisciplinar no/sob o olhar do (O)outro, da 

                                                      
33 Convém salientar que também adotamos a metáfora da cena a partir do que expuseram Rodrigues et all: 

(2009, p. 62), quanto à fala de Durigan em referência aos cenários dos quais os sujeitos participavam para a 

entrada na ordem do discurso: cenas produzidas, como arenas, para o embate discursivo. Em entrevista 

organizada por ex-alunos em sua homenagem, Durigan destacou que, para ela, a profissão Professor é uma arte, 

um entrar em cena para fazer a diferença na formação. Mas, para muitos, a aposentadoria refere-se ao sair de 

“cena” e ao esquecimento “como se nunca tivessem existido”. Na esteira da metáfora teatral, também importa 

mencionar Eckert- Hoff (2004, p. 145), para quem o sujeito-professor “se põe em cena e encena um lugar para 

falar de sua história de vida” e Da Rosa (2013, p.10), que organizou sua tese em atos por entender que “falamos 

a partir de jogos de cena, jogo de máscaras, o único ato bem sucedido, aquele que fala em e por nós é o ato que 

falha e não funciona”. 
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alteridade dos sentidos, visto que os sentidos nunca se esgotam, apenas surtem efeitos 

distintos em suas movências, autorizam determinada interpretação (CORACINI, 2007). 

 

 

3. DA “APRESENTAÇÃO” DISCURSIVA-DESCONSTRUTIVA 

 

Sob este panorama supracitado, esta Seção 3 se organiza nos subitens: 3.1 “Nos 

bastidores: enunciado, discurso e formações discursivas”, a partir da noção Foucautiana de 

enunciado para a compreensão de outras noções; 3.2 “Práticas discursivas em processos de in-

exclusão”, para analisarmos processos de in-exclusão, via discurso do professor, também 

excluído de sua autonomia docente; 3.3 “Sub(ob)jetivação do sujeito: na escrita de si, a 

narrativa de si”, que ancora a leitura de processos de subjetivação e objetivação, imbricados, 

na constituição do sujeito, nos dizeres acerca de sua práxis; 3.4 “No palco, atores do discurso: 

sujeitos em processos de (des)identificação” uma vez que o professor de surdo constrói suas 

relações com as línguas e no embate dessas forças: deseja o outro; o que pode ser melhor 

explorado no item 3.5 “Em cartaz, saber-poder e resistência pelos (per)cursos da 

arqueogenealogia”, que discorre acerca do estabelecimento de rede de relações; 3.6 “Em cena, 

Foucault e Lacan” acerca da constituição identitária, para tratar acerca da representação; 3.7 

“Derrida: arquivo e hos(ti)pitalidade”, a partir da qual entendemos a desconstrução. Trata-se 

do arcabouço articulado para formar a trama teórica desta pesquisa capaz de dar conta do 

corpus selecionado. 

 

3.1 Nos bastidores: enunciado, discurso e formações discursivas 

  

Foucault (2007), em “A arqueologia do saber”, apresenta a sistematização da 

metodologia desenvolvida em seus trabalhos anteriores, quais sejam: “A história da loucura”, 

O nascimento da clínica e “As palavras e as coisas”. No terceiro capítulo da obra, fala sobre a 

“função enunciativa” para desenvolver as noções de arquivo, enunciado, discurso e práticas 

discursivas. Começamos pela noção de enunciado por ser a materialidade, o lugar onde ficam 

marcados os sistemas de dispersão e regularidade do discurso e mediante a qual construímos a 

análise. 

Foucault (2007) distingue o enunciado da frase e da proposição. Ele não é apenas uma 

estrutura, cruza um domínio de estruturas, mostrando signos e conteúdos concretos, ele 
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também exerce uma função de existência pertencente aos signos e é formado por leis de 

possibilidade. Situação que não o limita à formulação e permite que se constitua na relação 

com o outro em um campo associado. Não há enunciado sem a consideração de outros, o que 

resulta no jogo de enunciação, onde são feitas referências a enunciados anteriores e possíveis 

posteriores.  

O sujeito do enunciado não é o autor (embora assemelhe-se a isso), não basta ter um, 

ou ser o “autor” de um dizer para um discurso ser enunciado. Dito de outro modo, não basta a 

existência da estrutura gramatical para determinar o sujeito de um enunciado, visto que esse 

escapa à esfera linguística quando se projeta nesse espaço de enunciação e de relação com o 

outro e si mesmo. Assim, o sujeito do enunciado pode ser descrito como uma determinada 

posição “que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito” (FOUCAULT, 2007, p. 

108). O sujeito do enunciado é definido pelo papel que desempenha em um campo associado 

com outros enunciados, nessa relação de jogo enunciativo, há sempre mudança de turnos e 

(re)configurações dos papéis dos sujeitos envolvidos. 

Por conseguinte, esse sujeito é variável, muda de turno em turno o seu papel, visto 

como ele deve e/ou deseja se enquadrar nesse campo da enunciação, no qual se encontra, 

realiza o jogo enunciativo. De acordo com Foucault (2007), é exatamente essa variabilidade 

do sujeito enunciativo que o faz ser relativamente constante; essa característica de espaço 

vazio que pode ser ocupado por diferentes indivíduos que faz com que o sujeito do enunciado 

não seja determinado, permanentemente, em um único enunciado, mas o coloca em contínua 

mobilização, sendo sempre o mesmo e, ao mesmo tempo, diferente em cada frase. Neste 

aspecto, o professor é uma função no discurso, assim, não é o professor participante “x” ou 

“y”, ser empírico quem enuncia. O sujeito em questão é uma construção social, que se 

processa via discurso, trata-se do sujeito professor do surdo quem narra sobre sua prática e diz 

de si a partir destas narrativas. 

Em Foucault (2007), o papel do enunciado na constituição dos saberes e dos sujeitos é 

salutar, pois o enunciado se torna conjunto de palavras ou termos dispersos na sociedade que 

falam de um objeto (não material, e sim referencial). Assim, a análise discursiva deve 

procurar o modo de existência que pode caracterizar os enunciados ao longo do tempo em que 

subsistem, se conservaram, e são (re)ativados, (re)utilizados, esquecidos ou mesmo 

destruídos. As relações múltiplas que o enunciado tem com o seu campo associado podem ser 

exploradas e descritas por meio de uma arqueologia que busque entender como os enunciados 

participam do jogo enunciativo. Podemos considerar, com base em Foucault (2007), que essa 

descrição é possível devido à característica material do enunciado: o seu componente 
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linguístico verificável materializado na escrita, na fala, em um campo enunciativo singular se 

consolidando como um acontecimento. Isso permite que o enunciado seja a função de 

existência do discurso e a âncora material para a análise. 

No que concerne à noção de discurso, entendemos que não se trata de transmissão de 

informação, a partir da qual um fala e o outro decodifica a mensagem, de modo sequencial e 

linear, como transmissão de informações apenas (ORLANDI, 2005, p. 24-25). O discurso 

implica a linguagem em curso, em funcionamento, em relação com a exterioridade. No 

processo discursivo, sujeitos e sentidos se constituem, via simbólico, visto que a produção do 

discurso se faz socialmente, no encontro entre sujeito, língua e história.  

A materialidade discursiva se institui nas relações (já que o discurso é continuum 

produzido entre um Eu e o Outro), sendo, portanto, a enunciação uma circunstância 

enunciativa, singular, única, histórica, irrepetível. Tal como afirma Orlandi (2005, p. 21), o 

discurso é “efeito de sentido entre interlocutores”, sempre múltiplos e diversos, dada a 

opacidade da linguagem e da história.  

Uma reflexão que contribui para a discussão acerca da noção de discurso, nos estudos 

de Foucault (2014, p. 46), é a consideração do discurso como “a reverberação da verdade 

nascendo diante de seus próprios olhos, e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 

discurso, quando tudo pode ser dito a propósito de tudo”. Assim, ele constitui-se de uma rede 

de enunciados que se apoiam na mesma formação discursiva. A palavra discurso contém ideia 

de movimento, de curso, de percurso, sendo todo discurso político, uma vez que manifesta e 

produz poder. O discurso tem suas regras de manifestação, condições de utilização e 

aparecimento. Além disso, se materializa em série de enunciados, tornando-se lugar de 

memórias, subjetividades e estratégias que produzem “verdades”.  

Cabe ressaltar, também, em Foucault (2007), a arqueologia do saber utilizada como 

método para tornar possível a descrição dos enunciados. Posto que é por meio da identificação 

de conjuntos de enunciados que se caracterizam as formações discursivas (FD), o lugar e a lei 

de aparecimento de determinados objetos no discurso. Na AD, a noção de FD é fundamental 

para analisar os discursos e identificar os traços dos ditos e não ditos dos sujeitos e das 

subjetividades. Porém, essa noção carrega uma problemática conceitual, derivada de sua 

dupla paternidade, uma vez que é articulada por Foucault e, depois, refletida por Pêcheux, em 

perspectivas teóricas diferentes, num período muito próximo. 

A partir da concatenação de FD feita por Foucault, Pêcheux aborda esta noção 

ligando-a aos conceitos de Marx e Althusser (1980): formações sociais e formações 

ideológicas (FI). Pêcheux (1995), considera que a formação ideológica tem uma materialidade 
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que é linguística. Nesta vertente, entendemos que a FI sempre se institui a partir do discurso-

outro e estabelece o que pode ou não pode ser dito em uma determinada conjuntura social, 

isso se faz expresso pelas FDs identificadas em um enunciado. As FDs delimitam as fronteiras 

entre o dito e não dito nos discursos, sempre determinados pela Formação Ideológica da qual 

o sujeito partiu. 

A noção discutida por Foucault se distancia de Pêcheux ao apontar que as FDs estão 

na relação entre os enunciados que revelam as regularidades internas de dispersão e recorte 

dos discursos. As FDs estabelecem um “campo de opções possíveis para reanimar os temas já 

existentes”, para “permitir, com um jogo de conceitos determinados, jogar diferentes partidas” 

(FOUCAULT, 1987, p. 45). Por conseguinte, uma FD pode e deve ser articulada em um 

enunciado, concedendo-lhe um tema, uma abordagem e uma importância específica.  

Neste texto, abordamos a FD a partir das reflexões de Foucault (2007): a FD como 

dispersões e repartições de enunciados, que criam regularidades identificáveis do que pode ser 

dito ou não dito. Neste aspecto, Baronas (2004) salienta que enunciados pertencentes a uma 

FD, articulam-se junto com o gênero discursivo, permitindo explorar as maneiras em que as 

regularidades aparecem e revelam como um discurso funciona. 

Como as FDs definem o que pode e deve ser dito, o modo, onde e quando ocorrem os 

ditos, elas são também constitutivas da identidade de um sujeito (CORACINI, 2007). 

Determinam as relações de poder que um sujeito encara quando enuncia frente a ordem do 

discurso (FOUCAULT, 2007). Ao se atentar em como as FDs se articulam, juntamente com o 

gênero discursivo (BARONAS, 2004), é possível identificar os traços da subjetividade de um 

sujeito, da sua identidade enquanto conglomerado de FDs que se relacionam e demonstram o 

que é passível de enunciação por aquele sujeito, em determinadas condições. 

A FD funciona como ponto de articulação entre língua e discurso e é constituída por 

determinadas formações ideológicas em dados contextos enunciativos (FOUCAULT, 2007). 

Por isso, estão sempre em conflito, ou aliança, numa relação paradoxal de disputa entre si e as 

outras FDs que fazem fronteiras, desenvolvendo uma hierarquização que resulta na 

superposição ou prevalência de uma FD sobre a outra. 

Coracini (2007, p. 17) aprofundou-se nessa reflexão quando tratou a FD como 

“discurso em formação”. A FD, constituída a partir de regularidades e dispersões, se 

regulariza com o que está cristalizado na memória; o que se dispersa é o deslocamento. A 

dispersão se refere ao que é heterogêneo, aquilo que aparece uma vez, de tão significativo, 

provoca outra leitura, promove efeitos de sentido diferentes. A análise discursiva refere-se a 
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compreender como os processos discursivos são constituídos e como as FDs se constituem, 

em face do que está em circulação.  

Deste modo, enunciados, em suas regularidades, criam discursos antagônicos, embora 

promovam a ilusão de tratarem literalmente de um mesmo objeto, o que abre espaço a 

dispersão, neste jogo de forças.  Durante a análise, a teoria não consegue se estender a todas 

as idiossincrasias devido a sua ampla dimensão de discursos distintos, sendo necessário, 

também, compreender a constituição das práticas discursivas, noção apresentada a seguir. 

 

3.2 Práticas discursivas em processos de in-exclusão 

 

Em Arqueologia do Saber, Foucault (2007. p. 133) trata das práticas discursivas como 

um conjunto de regras anônimas que condicionam a enunciação do sujeito, conforme o tempo 

e o espaço. Para o autor, não se trata de operação que permite a “formulação de uma ideia ou 

uma imagem”. Diferente da noção de formação discursiva que “determina o que deve e pode 

ser dito pelo sujeito”, na prática discursiva (PD) coexistem, imbricadas, FDs antagônicas, em 

constante disputa por espaço, para se sobreporem e instituírem uma ordem do discurso. 

O entendimento de prática discursiva contribui para revelar o nível em que a história 

possibilita tipos determinados de discursos se tornarem regularidades para a irrupção de 

determinados conhecimentos e não de outros, em um dado momento.  Por exemplo, em A 

História da Loucura (FOUCAULT, 1972), o enunciado “ser louco ou não”, é atualizado, 

reutilizado, entra em tramas e circula como uma prática em meio a outras. O objeto do saber 

surge porque houve condições discursivas para sua produção, neste processo instaura-se a 

formação dos enunciados emergidos de práticas discursivas (FOUCAULT, 2007). Na 

arqueologia, o objeto é o discurso, os enunciados são a materialidade discursiva, os quais 

formam as práticas discursivas responsáveis pela produção do saber em dado contexto 

histórico. 

Ao mostrar a partir de qual regra uma prática discursiva constitui grupos de objetos, 

enunciações e conceitos, Foucault analisa as positividades, espaços de comunicação nos quais 

são estabelecidas relações em uma rede. Para o autor, uma positividade é: “o momento a partir 

do qual uma prática discursiva se individualiza e assume sua autonomia, o momento, por 

conseguinte, em que se encontra em ação um único e mesmo sistema de formação dos 

enunciados, ou ainda o momento em que este sistema se transforma” (FOUCAULT, 2007, p. 

208). 
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Na positividade, desenvolvem-se continuidades temáticas e translações de conceitos, o 

que possibilita falar da mesma coisa, no mesmo nível, ou de coisas diversas em diferentes 

níveis do saber; forma a unidade de um discurso e estabelece as fronteiras dessa unidade, 

composta por um conjunto de enunciados. Logo, uma prática discursiva forma esses 

elementos – conjunto de objetos, enunciações e conceitos – que são denominados por 

Foucault (2007) como “saberes”. Assim:  

 

Um saber é, também, o espaço em que o sujeito pode tomar posição para 

falar dos objetos de que se ocupam seu discurso [...] um saber é também o 

campo de coordenação e de subordinação dos enunciados em que os 

conceitos aparecem, se definem, se aplicam e se transformam. [...] 

finalmente, um saber se define por possibilidades de utilização e de 

apropriação oferecidas pelo discurso (FOUCAULT, 2007, p. 204). 

 

Em outras palavras, um saber se refere a possibilidades de uma prática discursiva 

constituir objetos que podem ou não ter um status científico, mas que são ditos em circulação 

e referendados o suficiente para tanto. Por meio das práticas discursivas podemos entender a 

formação de determinados discursos, quais saberes o constituem e como acontecem os 

processos de subjetivação do sujeito, processos que, segundo Revel (2005), estão na 

articulação entre os saberes e a relação consigo mesmo. É por meio desta conjuntura teórica 

que analisamos o sujeito professor de surdo e sua narrativa de si, de modo a rastrear os traços 

de sua subjetividade dentro do contexto em que atua. 

A partir dos construtos foucaultianos, Charaudeau e Maingueneau (2006) entendem 

prática discursiva, no singular, relacionada a partir de uma atividade discursiva de forma 

geral. Por essa vertente, considera-se o discurso como ação (produto de relações de força 

sociais) sobre o mundo (FOUCAULT, 2007). No entanto, postulam que para descrever a 

constituição dos objetos de um discurso, é necessário identificar os relacionamentos que 

formam a prática discursiva, nos quais ocorrem o aparecimento e o apagamento de uma 

pluralidade de objetos de forma superposta e lacunar. Demarca-se uma prática discursiva, sua 

constituição, sua forma, suas relações com o domínio de saber-poder que a comanda.  

Diante disso, importa descrever o processo, as regras de formação dos discursos que se 

imbricam dado origem às práticas discursivas circulantes. Nesta direção, ao desenvolver a 

arqueologia do saber e a genealogia do poder, Foucault (2007) fundamenta a 

arqueogenealogia, uma proposta metodológica ampla, capaz de demonstrar que as relações de 

saber-poder são indissociáveis, estão imanentes em toda e qualquer prática discursiva. Os 

saberes, produzidos discursivamente, constroem representações dos sujeitos em suas relações 
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com as instituições que lhes autorizam o dizer, escamoteando os sentidos, abrindo espaço às 

resistências. 

No caso de professor de surdo no Ensino Médio, os saberes são por ele acionados, 

controlam suas práticas, razão pela qual se torna significativo saber como este sujeito 

concatena seus processos de subjetivação nestas práticas. Nas palavras de Moreira (2020a, p. 

116), interessa saber como “o sujeito é construído por meio de discursos que lhe são 

“externos” e que se introjetam e conformam práticas instituidoras de regimes de verdade 

vinculados às relações de saber-poder”. Articulando este dito com nosso sujeito de pesquisa, 

importa saber de que maneira o professor de surdo se narra e produz representações de si ao 

dizer sobre o quê, como e para quê ensina.  

Neste sentido, o nascimento de um saber, todos os arranjos e sistematizações para sua 

imposição como “verdade”, ocorre via discurso. As coisas não preexistem à palavra, os 

objetos são instituídos em sua relação com a história e a sociedade, de modo que a verdade 

está sempre em construção, sob a forma de abordagens, perspectivas, efeitos de verdade, em 

cada época.  

Quando se define um sistema de formação, caracteriza-se um discurso ou um conjunto 

de enunciados por meio da regularidade de uma prática. As práticas discursivas controladas, 

veiculam enunciados que colocam em tensão as formações discursivas de uma época. Assim, 

“verdades” veiculadas em documentos oficiais, como a LBI deslocam os sentidos de 

deficiência; o uso de TICs como política de tecnologia educacional há mais de vinte anos, nas 

escolas brasileiras, estabelecendo regularidades nas práticas discursivas dos entes 

educacionais, entre eles, o professor. Este cenário, incide na formação, nas metodologias, nas 

tarefas, nos saberes e nos corpos, também afetam os seus sistemas de problematização das 

regras, padrões e discursos, por constituírem-se de práticas geradoras de processos de 

subjetivação. 

Nesta direção, as práticas discursivas desse professor eleito, aqui entendidas como 

acontecimentos, documentos e experiências estão atreladas a existência da in-exclusão. 

Segundo Cavallari (2014, p. 25) “o processo de construção do saber sobre o excluído acaba 

por excluí-lo dessa construção”, visto que o sujeito é tomado por objeto do olhar e do saber do 

outro, razão pela qual as práticas discursivas da inclusão, só tem sentido na alteridade, no 

outro, que é o excluído, ilusoriamente, incluído.  

As práticas discursivas são lugares da coexistência de formações discursivas sob uma 

relação de forças, concorrendo entre si para a emergência dos sentidos. Fazemos a leitura de 
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inclusão em sua alteridade: porque há sujeitos excluídos, é desse impasse que políticas para 

inclusão são criadas.  

Da ordem da Psicologia Social, Sawaia (1999, p. 8) postula “a sociedade exclui para 

incluir e esta transmutação é condição da ordem social desigual, o que implica no caráter 

ilusório da inclusão”. Foucault (2010), ao discorrer sobre o estabelecimento de graus de 

normalidade filiados à homogeneidade social, classificação, hierarquização e distribuição de 

lugares, interpreta que o poder regulamente, individualiza de forma a destacar as 

especificidades e as diferenças, assim, as instituições comparam, diferenciam, hierarquizam, 

homogeneízam e excluem. 

De acordo com Foucault (2010), existem processos de normalização social, política e 

técnica no campo da educação, a partir dos quais se pode explicar como as normas possuem 

princípios de qualificação e correção. Nesse processo, é que a vontade de verdade enquanto 

sistema de in-exclusão se organiza mediante um suporte institucional. Por meio da escola, 

biblioteca, pedagogia e currículos, por exemplo, exercem pressão e coerção sobre certas 

práticas discursivas dos professores, impondo posições, olhares/funções e um discurso 

baseado em conhecimentos verificáveis e úteis. 

Interessa-nos, então, entender as condições de estabelecimento de determinadas 

práticas discursivas, tendo em vista que as políticas de inclusão reforçam a percepção do que 

seja considerado (a)normal, do que sejam sujeitos para quem a escola sirva como dispositivo 

de poder, regulação e vigilância, em seu processo de normalização social (RIFFEL; 

RODRIGUES, 2014). Ainda nessa perspectiva, Mascia; Silva Júnior (2014, p. 33) 

depreendem que há no “Discurso Político Educacional, relações de saber-poder, que 

historicamente engendram a dominação, a colonização, o controle, o enclausuramento, o 

apagamento e a (des)territorialização do diferente”. 

Entendemos que o sujeito professor de surdos no Ensino Médio constrói suas relações, 

no embate de forças e no entremeio de discursos vigentes, relacionados ao Ensino Médio e à 

Educação Inclusiva. Em tais circunstâncias se instituem os momentos de (des)identificação do 

professor. Por conseguinte, estes embates de ordem discursiva e psíquica, esta 

heterogeneidade que se materializa nas práticas discursivas, que subjetivam o professor, 

levam-no a representar-se in-excluído de sua autonomia docente, como em R5: “o surdo... 

realmente é difícil... eu não tenho aqui não sou especialista...” (7B).  

Feitas estas considerações salientamos que Michel Foucault (1985; 2006, 2007), em 

sua empreitada de entender a produção do sujeito, passou a considerar o sujeito como objeto 

do saber pelo viés das tecnologias de si, do cuidado de si, por meio de um conjunto de 
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práticas discursivas em que a escrita de si foi a norteadora das conjecturas. A questão da 

escrita de si e suas possibilidades de significação seguem explicitadas na seção que segue.  

 

3.3 Sub(ob)jetivação do sujeito 

 

Tratamos, inicialmente, da noção de subjetividade no pensamento ocidental, a partir 

dos estudos de Brandão (1998). Em seu levantamento histórico desde a filosofia grega, a 

autora notou que a verdade foi considerada externa ao sujeito, até as preconizações realizadas 

pela Análise do Discurso. Nesse percurso, a pesquisadora apresenta as teorizações de 

Foucault, salientando por que este pensador fez determinadas escolhas quanto a noção de 

verdade. No processo de demonstrar as percepções foucaultianas, Brandão (1998) falou a 

respeito de Hegel e Descartes, posições por ele rechaçadas em determinados momentos, de 

modo que sua teoria foi conduzida por caminhos que romperam com as visões cristalizadas de 

verdade da época. 

Segundo Brandão (1998), a subjetividade cartesiana, entendia o sujeito como ponto 

inicial do pensamento filosófico, uma consciência que constrói saberes, ao considerar que a 

verdade é produzida por ele, mediante seu princípio filosófico do cogito ergo sum (penso, 

logo existo). Segundo a autora, Hegel buscou um equilíbrio quanto a visão de verdade, ao 

colocar a subjetividade na relação entre a individualidade e o outro, deste modo, a verdade 

não estaria em poder do sujeito e nem fora de seu alcance, mas estaria na síntese desse 

conflito entre o eu e o outro (BRANDÃO, 1998, p. 35). A autora defende que ambos os 

filósofos apoiaram o conceito de subjetividade na representação, na individualidade do 

homem.  

Esta direção leva a subjetividade ser entendida como "a maneira pela qual o sujeito faz 

a experiência de si mesmo num jogo de verdade, no qual ele se relaciona consigo mesmo", 

(FOUCAULT, 2006, p. 236). Nesta perspectiva, Foucault percebeu a subjetividade na relação 

entre a arqueologia e a genealogia dos saberes. Uma arqueologia capaz de investigar a 

constituição histórica dos discursos e como eles se relacionam entre si (FOUCAULT, 2007) e 

uma genealogia preocupada com suas dispersões e diversidades, criadoras de singularidade 

nos acontecimentos e de transgressão à ordem do discurso, que hierarquiza os saberes 

(FOUCAULT, 1979).  

A subjetividade se constrói e se desloca constantemente por meio do diálogo com os 

saberes constituídos na história, pela singularidade de acontecimentos. Em Benites (2015), 

esse movimento da subjetividade foucaultiano pode ser analisado de duas maneiras: primeiro, 
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por meio da objetificação do sujeito, que se dá em sua constituição como ser que classifica e é 

classificado, assujeitado e governado, gerador de status de ciência a sua fala; e, segundo, 

como esse sujeito se enxerga e se relaciona consigo, a fim de se transformar e se (re)apropriar 

de si.  

Foucault (2006) defende que a relação com o outro infere um cuidado, uma ordem de 

conduta e, em certo ponto, um constrangimento, pois o sujeito não se expõe ao outro 

livremente, pelo contrário, se limita. Essa situação pode se constada diversas vezes ao longo 

dos recortes eleitos para a formação do corpus desta tese. O professor de surdo limita seu 

dizer, constrangido, tenta enquadrar-se, subjetivar-se na ordem do discurso oficial prescrito 

pela Educação Inclusiva vigente, tal como em: “então ele ajudava a...a...a surda deficiente” 

(6D).  

Esse falar de si, controlado pelo olhar do outro, pode ser observado nas teorizações de 

Foucault, acerca do processo de subjetivação e a sua relação com a escrita. Essa relação pode 

ser projetada na escrita de si, na qual o outro está dentro do sujeito e o constrange, ao escrever 

só aquilo que lhe é permitido. Por conseguinte, a escrita de si implica no exercício próximo ao 

de uma "confissão ao diretor espiritual", visto que "deve revelar, sem exceção todos os 

movimentos da alma" (FOUCAULT, 2006, p. 145). A carta é um exemplo de 

correspondência que pode exercer esse papel, nas palavras do autor, porque a carta opera 

tanto em quem a escreve quanto em quem a recebe, uma “‘introspecção’; mas é preciso 

compreendê-la menos como um deciframento de si por si do que como uma abertura que se 

dá ao outro sobre si mesmo” (FOUCAULT, 2006, p. 157). 

De acordo com Foucault (2006), nas bases da cultura ocidental, o homem se constitui 

enquanto sujeito de seus atos, tomando a si como objeto do conhecimento e campo de ação 

para transformar-se. Deste modo, pelas relações interindividuais (escuta, memorização, 

meditação), trocas, e comunicações (correspondências) e até instituições, (prática médica), 

todo um trabalho de escrita se desenvolveu, para sistematizar sua ocupação consigo e com o 

outro.  

O cuidado de si, relacionado com a arte da existência, assumindo a forma de uma 

atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou as formas de viver, desenvolveu-se sob a 

forma de procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, 

aperfeiçoadas e ensinadas (FOUCAULT, 2006). Proporcionou, enfim, um certo modo de 

conhecimento e a elaboração de saberes. Nesta perspectiva, queremos entender processos de 

sub(ob)jetivação do sujeito, considerando, a não dualidade, mas a contradição inerente, as 

ranhuras entre as partes deste processo, (DERRIDA, 2001a). 
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Eckert-Hoff (2008, p. 59-69), a partir da concepção derrideana de não totalidade, 

trabalha a noção de escritura para lançar luz sobre os dizeres, em que fala e escrita são 

tomados como processos constitutivos um do outro,  e  dessa forma analisar dizeres coletados 

das entrevistas como uma escritura em que se imprimem as marcas de uma narrativa 

autobiográfica. 

Nosso olhar se estende a forma como a autora interpretou a noção de “narrativa de si” 

a partir da obra foucautiana “O que é um autor?”, para entrever processos de subjetivação pela 

escrita de si. Segundo Eckert-Hoff (2004), as escrituras decorrentes da transcrição de dizeres 

coletados em entrevistas (orais/transcritas) do professor constituem narrativas de si, uma vez 

que o sujeito ao enunciar sobre sua prática, diz de si mesmo constituído sujeito atravessado 

por múltiplos olhares, contraditórios e instáveis.  

Galli (2010) dialoga com a autora ao entender a escrita como prática social, como um 

processo de (re)produção de identidades, de subjetivação do sujeito. Por meio dela, o sujeito 

assume posições, se coloca em cena, se narra, se descentra, se movimenta, manifesta seus 

‘eus’, o que leva a pontuar sobre a função autor do seu dizer. Assim, as narrativas de si 

compreendem os dizeres produzidos sob a coleta de entrevistas discursivas ligadas ao 

cotidiano e a partir do gesto de escuta do entrevistado pelo entrevistador também é perpassado 

deste movimento de subjetivação. 

Se a narrativa de si emerge de acordo com a subjetividade do enunciador, no dizer do 

professor coletado nas entrevistas emerge a fala de si mesmo, a marcas da sua voz, nem 

sempre ouvida, e emerge também o outro, os dizeres que o contituem sujeito, sobretudo, os 

discursos que autorizam-no a ser professor de surdo. 

Intepretamos que nas narrativas de si, no dizer do professor, podemos entrever 

momentos da subjetivação e objetivação da sujeito, uma vez que ao tomar a prática como 

objeto do dizer, o sujeito se torna objeto acerca do qual se diz de modo que em tais narrativas, 

ocorrem os processos de sub(ob)jetivação da constituição sujeito no emaranhado de discusos 

que dizem dele, para ele, sobre ele, aos quais resiste. 

 

3.4 No palco, ator do discurso: sujeito  

 

Por surgirem “novos modos de subjetivação consoantes ao contexto histórico-social 

em que se delineiam os discursos hegemônicos” (CORACINI, 2007, p. 17), discutir a noção 

de sujeito depreende um movimento continuado de (re)posicionamentos teóricos. Na égide 

discursiva-desconstrutiva, cujos pilares são: história, com as contribuições foucaultianas para 
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uma forma não-linear de produção dos saberes; a psicanálise em Lacan (1998), a partir da 

maneira de entender o sujeito clivado pelo inconsciente e a filosofia, baseada na discussão 

derridiana sobre a relação do sujeito com as palavras e os sentidos por meio da linguagem, 

busca-se observar o corpus para promover processos outros de significação do sujeito 

professor de estudante surdo até então não problematizados. 

A noção de sujeito na ótica discursiva deriva inicialmente de uma perspectiva teórica 

desenvolvida a partir de (re)elaborações do sujeito social, derivado do materialismo que tem 

por base a teoria de Pêcheux (1990). Tema central desde os fundamentos da AD, para 

Pêcheux (1990) há o sujeito da enunciação, aquele que está relacionado com a língua e com a 

história, produtor de enunciados, em determinado tempo-espaço. A princípio, este era o 

sujeito da maquinaria discursiva, assujeitado à ideologia dominante, às instituições a que 

pertence, fadado a enunciar-se de acordo com o que estas lhe autorizam. 

Pêcheux (1995) passou a interpretar o sujeito como função, posição na FD. Neste 

sentido, a enunciação se faz a partir do que estas formações determinam para o dizer deste 

sujeito, o que, de acordo com a não univocidade da linguagem, abre possibilidades de 

dispersão, de deslocamento, de resistência e de (des)identificação com as formações 

ideológicas das instituições.  

Nesta esteira,  Benites (2013), em sua tese, procurou analisar a constituição identitária 

de sujeitos que enunciam no entrelugar discursivo, os sujeitos que se constitui migrante em 

Mato Grosso. Interessa-nos o seu referencial teórico dada a sua exposição da constituição do 

sujeito, com base na psicanálise de Freud e Lacan, para discutir a relação entre sujeito, 

inconsciente e linguagem. Deste modo, tem-se destaque que:  

 

 [...] o sujeito se perde na linguagem por não ter domínio completo sobre ela, 

visto que é constituído por um inconsciente e, por isso, pode falar mais do 

que pretende; a linguagem o constitui como tal, resultando em sujeito da 

linguagem (BENITES, 2013, p. 14). 

 

Benites (2013, p. 17-18) destacou, também, a noção pecheutiana de sujeito, em que “o 

sujeito do discurso é determinado sócio-historicamente, vale dizer, afetado pela ideologia e 

atravessado pelo inconsciente”. Visão que tem herança nos postulados marxistas e que marca 

o início da reflexão sobre a relação entre o inconsciente e ideologia. 

Além disso, pontuou as aproximações entre Pêcheux e Foucault, para o entendimento 

do sujeito, enquanto elemento que, para estes autores, construídos com base na exterioridade 



88 

 

constitutiva, considerando seus traços históricos, sociais e as relações de poder, ou seja, sob a 

perspectiva discursiva e comportamento transdisciplinar. 

Vale ressaltar também os apontamentos sobre a objetivação do sujeito, numa 

perspectiva adotada em Foucault (1995), neste prisma, o sujeito é visto por três ângulos, o 

sujeito reconhecido pela ciência, ser biológico natural e que produz economias; a divisão de si 

e dos outros, a separação entre a parcela sã e não sã da sociedade e; o conhecimento de si e 

das práticas de si que o leva ao reconhecimento enquanto sujeito. 

Essa construção de sujeito, é derivada da releitura de Freud por Lacan (1998), apoiada 

na ideia de que o sujeito se constitui via simbólico, na intersecção entre língua(gem) e 

história. A realidade é construída discursivamente e, da mesma forma que não se pode 

dissociar sujeito de história, da cultura, da sociedade, o sujeito se constitui via simbólico, de 

modo inseparável.  

Portanto, à medida que Pêcheux (1990) observou a heterogeneidade da linguagem, 

discorreu sobre a existência de dois esquecimentos que estão relacionados ao sujeito 

psicanalítico e estão atravessados pelo inconsciente. O primeiro esquecimento se refere à 

ilusão do efeito-sujeito em relação à linguagem, baseada na crença do sujeito ser a fonte do 

dizer, instigando um efeito de ilusão de completude (esquecimento número um). Além disso, 

há a ideia de que esse dizer só significa da forma que o sujeito o concebeu (esquecimento 

número 2). A partir disso, o sujeito se identifica com determinada FD e enuncia, ocasionando 

a ilusão subjetiva de ser a origem dos enunciadores e que isso só vai significar como supõe, 

(PÊCHEUX, 1990). 

Foucault (2007) aborda um sujeito distinto, um sujeito da dispersão, aquele que ocupa 

lugares, assume posições no discurso; sujeito produzido, historicamente, pelos saberes. De 

acordo com Gregolin (2006), Foucault tentou fazer uma “história crítica da subjetividade”, 

tanto que a temática do sujeito dá organicidade a sua obra. Ao elaborar uma história das 

diferentes formas de objetivação do sujeito, por meio da perspectiva social-histórica, os 

campos do saber constroem objetivações do sujeito, conforme o momento vivido. 

Na ótica lacaniana, o sujeito é uma construção social e discursiva em constante 

elaboração e transformação, ele se constitui na e pela linguagem, é entendido como uma 

função discursiva. Em Foucault (2006), ele é um lugar ou função discursiva. O que permite-

nos dizer que para ambos os autores, o sujeito é da ordem do social. Dessa forma, 

compreendemos a noção de sujeito a partir das discussões de Foucault (2006) e Lacan (1998), 

com contribuições sobre os esquecimentos postulados por Pêcheux (1990). 
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A influência da psicanálise lacaniana na AD leva à interpretação de um sujeito 

clivado; não mais unicamente como posição, função. Ele é disputado pelo consciente e 

inconsciente, se constitui na relação com o outro, não como origem do sentido, mas como 

uma posição condenada a significar e atravessada pela incompletude, pela falta, tal como 

define Coracini (2007, p. 95):  

 

[...] sujeito do inconsciente, do desejo, de prazer, aquilo que nos dá 

satisfação, aquilo que é desejável, desejo que resulta da castração, da 

impossibilidade de ‘gozar’, porque as normas nos barram, os cerceamentos 

se fazem no papel da lei (pai) que impede a completude. 

 

Lacan (1998) estuda desejo a partir da noção de “Begierde”, de Hegel, ou seja, entende 

que o desejo assume momentos de alienação, a qual está relacionada à projeção do desejo no 

outro e ao estranhamento do desejo como o desejo do outro. Esse desejo é alienado na 

linguagem, nos significantes. Concernente a isto, o desejo é marcado pela linguagem e é 

atribuído aos significantes. Essa alienação do desejo é denominada demanda, que não é, 

ainda, um processo metonímico que se movimenta junto à falta, mas um retorno sobre si, no 

qual se tem um pedido, uma recusa ou negação. O desejo não é pré-biológico, não é instinto, 

ele acontece na linguagem, é um efeito do simbólico, sendo o desejo a relação do sujeito 

consigo (LACAN, 1998). 

Nesta linha de sentidos, é pela rede de significantes que o sujeito se relaciona aos 

objetos do desejo, sendo que este advém da falta, o que é produtivo porque move o sujeito na 

busca da (ilusória) completude. O desejo, portanto, tem a função de construir a borda entre o 

real e o simbólico, ele é ilusório, porque está sempre associado a um outro lugar, a um resto, 

no qual está a relação do sujeito com o Outro (LACAN, 2005). 

A fixidez é ilusória, o sujeito passa por momentos de identificação. Isso é entendido 

por Lacan (1998, p. 98) como “transformação produzida no sujeito quando ele assume uma 

imagem – cuja predestinação para esse efeito de fase é suficientemente indicada pelo uso, na 

teoria, do antigo termo imago”, estabelecedor uma relação entre organismo (mundo interior) e 

realidade (mundo circundante). 

Sob a ótica lacaniana (1998), a criança se imagina refletida no espelho de forma literal 

e figurativa, um espelho do olhar do outro conferindo uma identidade por meio dessa 

identificação. A imagem do eu pelo olhar do outro possibilita a relação com os sistemas 

simbólicos constitutivos do sujeito, de forma inconsciente. Assim, a identificação se constitui 

como traço, sendo uma forma de laço com o outro. Por conseguinte, o “eu” surge de uma 
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nova identificação quando o sujeito se reconhece a partir de uma imagem e a ela se filia sob 

uma função simbólica. É deste processo que a identificação, movimento básico da nossa 

relação com o outro, relaciona-se com a projeção. Projetar no outro o que não quero em mim, 

introjeções, receber do outro algo que falta e idealizar, é um movimento, por meio da qual 

cria-se um ideal do outro, a partir do que não é reconhecido em mim.  

Nessa direção, entendemos a identificação como uma posse de uma imagem do outro 

que não é completa. O sujeito articula com traços do outro, não com o outro em sua 

totalidade. O que é apresentado como um “eu”, sempre tem marcas do “outro”, o que 

possibilita a captura de si. O enlace com o traço do outro advém de uma falta, preenche o que 

falta, sendo que no processo analítico essa identificação precisa ser abalada, desconstruída. 

Mediante o exposto, o sujeito consegue traçar uma identidade porque tem o outro, a 

identidade se dá na relação com a alteridade, acontece sempre na diferença. Consoante com 

Coracini (2007, p. 23), o imaginário social é construído a partir de “momentos de 

identificação que possibilitam a ilusão de certa identidade”. Esse processo, inconsciente, 

constitui as estruturas da subjetivação do eu. Assim, o sujeito se identifica com o que é 

construído discursivamente para si, a partir de imagens do olhar do outro. Em sua enunciação, 

o sujeito se insere no discurso, atualiza, ocupa posição nele; quando escolhe as palavras, se 

singulariza, se subjetiva a partir desse dizer. É nesse momento que produz suas verdades e seu 

dizer, norteados pelo desejo do outro (LACAN, 2003): R1a “eu não sei conversar por Libras... 

eu não sei nada, nada nada nada...” (6D).  

No entanto, por mais que queira e esteja condicionado por este outro, de forma 

inconsciente, sua identidade, seus desejos, sua falta, se faz notar nos equívocos, nos silêncios, 

nos “não-ditos”. Os desejos do sujeito, inconscientes e abafados, atravessam seu dizer sem 

que se tenha controle, e se escapam, dada a opacidade da linguagem. Para Lacan (1998), o 

sujeito é efeito da linguagem, porque é constituído na relação com o Outro por meio desta. É 

sob esta perspectiva que a função simbólica e as regras de convenções desse registro se dão 

viabilizadas pela inserção na linguagem que o constitui. Desta maneira, o sujeito é a posição 

de ordem simbólica, materialidade do discurso, construtor de enunciados como a reverberação 

da verdade, da vontade de verdade, que pressiona os discursos em uma luta pela verdade, 

produzindo relações de poder (FOUCAULT, 1979). 

A partir da noção de sujeito, podemos tatear a questão da constituição identitária, 

como ilusória; o sujeito, embora heterogêneo, tem a ilusão de totalidade, porque se constitui 

às expensas do poder disciplinar, sofre o efeito do controle das instituições legitimadas que 

visam a homogeneizá-lo (CORACINI, 2007). O sujeito é, dessa forma, perpassado pela 
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incompletude, pois se constitui na relação da linguagem e da história e a partir de múltiplas 

identificações com o outro, ocupando diversas formações discursivas. É na relação com o 

outro que a identidade do sujeito é definida, na construção imaginária baseada no outro e no 

discurso-outro (LACAN, 1998). 

O imaginário do sujeito é que constitui como ele se vê e acredita que é visto, nesse 

processo dá-se a identidade, os momentos de identificação entre o eu e o espelho (LACAN, 

1998). Um elemento que é parte da identidade é a formação discursiva, ela contribui na 

formação das relações de poder. O discurso tem poder, porque é produzido nas relações entre 

sujeitos (FOUCAULT, 1979), tal como em R9: “não tenho o::utro meio a não ser de giz e 

lousa...” (6D), em que a denegação ocorre como forma de resistência.   

Neste aspecto, cada sujeito também tem poder sobre o outro, pois é nas relações de 

poder que se encontra a resistência que também é uma forma de poder. Ela é uma 

demonstração de poder que contradiz e se impõe em relação a um outro poder já 

institucionalizado. 

 O poder existe porque nesta relação dos sujeitos, via linguagem, há produção de 

verdades, há veiculação de saberes (FOUCAULT, 2007). A relação poder-saber é produtiva, o 

poder tece relações, tramas, produz saberes, permite a ilusão de identidade, de 

individualidade, de completude, de controle. Além disso, onde há poder há possibilidade de 

resistência (FOUCAULT, 1979). O sujeito tem a possibilidade de se (des)identificar e resistir 

produzindo outras identidades, desconstruindo o que já foi fixado. 

O nosso sujeito, sujeito professor de surdo, constrói suas relações no embate de forças: 

deseja o (O)outro, o diferente, configurada pela diferença na língua, porém, ao mesmo tempo, 

busca a sua segurança na identidade acolhedora da sua materna: é o diferente no mesmo 

(CORACINI, 2007). E são nesses conflitos que se constituem as tentativas de 

(des)identificação desse professor, é nessa ordem das coisas que a heterogeneidade se 

materializada em práticas discursivas. 

 

3.5 Em cartaz, saber-poder e resistência  

 

Trabalhar com a genealogia é lidar com “pergaminhos embaralhados, riscados, várias 

vezes reescritos” (FOUCAULT, 1979, p. 12). Ela marca a singularidade dos acontecimentos e 

se espreita (re)encontrando diferentes cenas, sem traçar uma curva evolutiva, mas exigindo 

muito material, paciência e minúcia do saber. Essa noção, perpassa a constituição do sujeito 
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na trama histórica, abrangendo a constituição dos saberes, dos discursos e dos domínios de 

objetos. 

Para fazer genealogia, demora-se nos detalhes e nos começos, não se busca o 

desenvolvimento meta-histórico das significações ideais. Nesse contexto, a história é 

importante para conjurar o devaneio da origem, uma vez que a origem seria o lugar da 

verdade, algo posto antes, anterior a todo conhecimento. Diante disso, ressaltamos, nas 

palavras de Foucault (1979, p. 14), no que tange à necessidade de “saber reconhecer os 

acontecimentos da história, seus abalos, suas surpresas, as vacilantes vitórias”. 

Trata-se de descobrir marcas singulares que podem se entrecruzar no sujeito e resultar 

em uma rede de difícil desembaraço e buscar inumeráveis começos, ilusórios. Ademais, a 

genealogia não se estabelece uma grande continuidade de modo que a dispersão do 

esquecimento é desconsiderada. Ela está, portanto, na articulação do corpo com a história, 

haja vista que corpo é compreendido por Foucault (1979, p. 15) como “superfície de inscrição 

dos acontecimentos marcados na linguagem”. Logo, a genealogia considera o corpo como 

marcado pela/de história, além de distinguir acontecimentos, suas redes e níveis, reconstrói-se 

os fios que os conectam e engendram um por meio do outro (FOUCAULT, 1979). Nessa rede, 

atravessam relações de poder, saberes e resistências que se entrelaçam, por meio das práticas 

discursivas. 

Um discurso garante status de verdade pelo saber, visto que este conduz ao poder. É 

deste modo que a produção da verdade está relacionada à produção de saberes. O poder é 

fundamentado pela formação do saber que é desenvolvido por uma prática discursiva. Neste 

movimento, o saber está atrelado à ciência por constituir discursos que podem se tornar 

ciência, uma vez que a verdade é produzida por dispositivos disciplinares de acordo com a 

constituição dos saberes (FOUCAULT, 2007). O saber é o que nos é possível falar em uma 

prática discursiva, caracterizada como “domínio constituído pelos diferentes objetos que irão 

adquirir ou não um status científico” (FOUCAULT, 2007, p. 204). Assim, o saber é o que 

assegura um discurso como verdadeiro.  

Relacionamos estas orientações teórico-metodológicas (CORACINI, 2007) ao nosso 

objeto de pesquisa, a partir do entendimento de que discurso oficial, aqui designado, se refere 

a todos e quaisquer dispositivos legais circunscritos ao nível do Ensino Médio onde há o 

estudante com surdez. A título de exemplificação, apontamos um deles, a Lei de Libras 

(BRASIL, 2005), que circula na escola há quase vinte anos e demanda que Libras é a língua 

materna, devendo, portanto, ser ensinada paralelamente à Língua Estrangeira, Língua 

Portuguesa. Ora, pelo discurso oficial, o professor é entendido como o objeto; passa-se a 
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ilusão de um processo harmonioso entre o professor em sua prática que engloba o contato 

destas línguas como dicotômicas. Na prática,  no entanto, como se subjetiva o professor, 

como ele se representa diante disso? (Noutros termos, o que pensa o professor acerca dessa 

prática entre línguas e entre culturas, uma vez que línguas são experiências?) 

Citamos apenas um exemplo de discurso oficial que perpassa a constituição identitária 

do professor de surdo no Ensino Médio. Trata-se de inúmeros “outros” que enunciam ao 

professor quanto ao que fazer, a demandarem-no, sem que haja necessariamente a orientação 

quanto ao como fazer. Parece-nos que, da ótica do discurso oficial, há ordenamentos, apenas, 

não necessariamente, há o realizável, uma vez que não se tratam de suportes material e 

pessoal para assegurar a execução de propostas. Existe diversidade de práticas, como 

planejamento de aulas para a especificidade surda, participação em cursos de formação 

continuada, práticas discursivas que se instituem via Leis, Portarias, Resoluções, Decretos 

etc., nas quais o sujeito professor é tratado como objeto do fazer.  Podemos dizer que os 

discursos oficiais se constituem o artefato jurídico, gerador de práticas pedagógicas diversas, 

“funciona como um modo de subjetivação dos sujeitos, uma estratégia de produção de 

verdades” (MOREIRA, 2020a, p. 35), cujo objetivo maior centra-se na resolução do impasse 

gerado pela exclusão/segregação dos alunos surdos dentro da esfera educacional, movimento 

que acaba por excluir o próprio professor do processo. 

Feitas estas considerações, postulamos acerca do acesso e aproveitamento, por parte 

do professor, dos cursos, das videoaulas produzidas pelo CAS/MS, em seu canal específico, 

no youtube, materiais e recursos tecnológicos disponibilizados com vistas à redução da 

barreira comunicacional. Instrumentos pelos quais podemos entrever uma imagem de um 

estudante surdo, no Ensino Médio, autônomo frente às práticas escolares cotidianas, centradas 

tanto na habilidade de L1 (ou língua materna, Libras) quanto na de L2 (ou português escrito, 

como língua estrangeira), em todos os componentes curriculares a ele ministrados 

(Matemática, Geografia, Arte, História, por exemplo). Uma suposta identidade autônoma que 

se processa via linguagem, seja ela escrita ou sinalizada, dadas as TICs, pela expansão de 

videoaulas e videoprovas. Importante sinalizar que essa representação entra em contradição 

com a do dizer dos sujeitos de pesquisa, como podemos entrever em: “[...] e eles não são 

alfabetizados... de jeito nenhum...” (10E).  

Em consonância como Foucault (1979), observamos este contexto e entendemos que 

se tratam de verdades produzidas, que perpassam o imaginário social, de que a criação de 

instrumentos potencializadores do ensino-aprendizagem dos surdos, via TICs, vão resolver as 

lacunas formativas de seus professores. Desta maneira, a verdade está relacionada às formas 
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do discurso científico ou não, e às instituições produtoras deste, mas também é objeto de 

grande difusão e consumo por meio dos aparelhos da educação. Esses dispositivos de poder-

saber “funcionam como o cerne da construção de representações” (MOREIRA, 2020a, p. 14), 

a partir da ideia de verdade, entendida como “um conjunto de procedimentos regulados para a 

produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados” (FOUCAULT, 

1979, p. 11). 

Diante disso, a verdade é concernente aos sistemas de poder, dado que esse a produz e 

a apoia para gerar seus efeitos, por ela induzidos e produzidos. Essa relação é denominada 

regime de verdade, que funcionou como uma condição, por exemplo, para formar e 

desenvolver o Capitalismo, à esteira do que postulou o autor: “não se trata de libertar a 

verdade de todo sistema de poder (...), mas de desvincular o poder da verdade das formas de 

hegemonia (sociais, econômicas e culturais) no interior das quais ela funciona no momento” 

(FOUCAULT, 1979, p. 11). 

Nesta direção, via múltiplas coerções, a verdade é produzida no mundo e, neste, 

produz efeitos regulamentados pelo poder. Ou seja, a verdade não existe fora ou sem poder. 

Foucault passou a observar formas como o poder se exercia e por meio de quais 

especificidades se dava, técnicas ou táticas, o que o leva a descrever o poder como força, 

porque está nas relações e que issto é produtivo porque traz a resistência. (FOUCAULT, 

1979).  

Do mesmo modo, Deleuze (1988, p. 78), em seu livro sobre Foucault, afirma que “a 

força nunca está no singular, ela tem como característica principal estar em relação com 

outras forças, de forma que toda força já é relação, isto é, poder”. A força não é um direito 

natural, não é constituinte, uma vez que o direito é um meio de expressão, a natureza é um 

meio de visibilidade e a violência acontece em concomitância (DELEUZE, 1988). 

As relações de poder produzem efeitos de verdade para se estabelecerem. Em nossa 

sociedade, perpassam múltiplas relações de poder pelo corpo social e funcionam apenas a 

partir da produção do discurso considerado verdadeiro. Para Foucault (1979), a luta entre o 

discurso verdadeiro e falso não importa, o que importa é a luta entre discursos de modo a 

produzir, cada um, seus efeitos de verdade. O filósofo salienta que onde há poder há 

possibilidade de resistência, pois, quanto maior a resistência, maior será a força a empregar, 

permitindo o estabelecimento do poder por meio de estratégias de luta. 

A constituição do poder é analisada por meio das práticas discursivas, distribuídas na 

sociedade, e da forma como se produzem os saberes por meio da circulação destas, sempre 

filiadas a determiandas FDs. Sendo que as FDs existem em relação a determinado campo do 
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saber. O poder é, então, “um conjunto difuso de micropoderes no nível cotidiano, penetrando 

em toda trama da sociedade ao mesmo tempo em que os saberes se organizam para atender a 

uma vontade de poder” (MASCIA, 2002, p. 63). 

Diante disso, pode-se salientar que as relações de poder estão nos corpos, no discurso, 

em forma de micropoderes que são conduzidos pelo saber, a mecânica do poder está 

relacionada a sua forma capilar. Dessa maneira, enfatizamos que o saber é constituído, 

historicamente, por meio da produção de verdades que se instauram nas práticas discursivas, 

aparadas por “verdades” já cristalizadas. Isso nos autoriza dizer que o fato de haver uma 

instituição exclusiva para atender e produzir insumos, materiais e humanos para a 

especificidade surda na escola, em Mato Grosso do Sul, não significa necessariamente, que 

tais dispositivos cheguem até o professor e sejam por eles assumidos como verdades, nos 

processos de sub(ob)jetivação sujeito professor. 

Afinal, a verdade é ilusão de inteireza, uma totalidade identitária constituída a partir 

das representações que se tem de si e do outro. Na temática em questão, os processos de 

(des)identificação do professor que vão nortear a instauração das verdades acerca do ensino-

aprendizagem do surdo, não consonantes com a visão que o ente estatal tem da circuncutância 

educativa, ou ao menos, prega que tem, via documentos e artefatos pedagógicos 

disponibilizados. Isso que requer um reflexão sobre da noção de identidade, situada no 

próximo item. 

 

3.6 Em cena, Foucault e Lacan” acerca da constituição identitária 

 

A noção de representação, assim como a de subjetividade e a de língua, exploradas 

nesta pesquisa, advém de um tempo anterior ao do estabelecimento da Linguística como área 

independente do saber, como ciência. Para melhor compreender as reflexões situadas na 

linguística fundadora e na linguística moderna, fez-se necessário revisitar a bibliografia 

filosófica que precede e acompanha essas discussões acerca da língua e sua relação com o 

homem e a natureza, a partir dos apontamentos de Foucault (2006). 

Na era clássica, a escrita Hupomnêmata era uma arte grega elevada. Esse exercício 

de escrita se debruçava em colecionar os significados e verdades da realidade e compilar esse 

material diverso em uma grande demonstração de verdade maior e homogênea que representa 

o real (FOUCAULT, 2006). Esse procedimento revela o modo pelo qual a filosofia clássica 

abordava a noção de linguagem, como elemento da relação entre o homem e a natureza: 

apenas um elemento, o signo e os significados eram imanentes das coisas. Razão pela qual, 
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cabia ao homem decodificar a natureza, articular a sua disparidade a fim de criar uma 

realidade classificada e compreendida em uma totalidade homogênea. 

Na noção clássica da linguagem, como representação do real, a língua era 

considerada como a representação daquilo que existe, do concreto, e que se revela ao homem 

pelos signos. A Hupomnêmata é um exemplo prático dessa noção, é o livro da verdade, é o 

livro que apreende a verdade que está, sobretudo, conectada com as coisas. Posterior a essa 

ideia, em uma visão moderna da linguagem, os signos e as coisas estão desassociados, 

mudando da perspectiva da representação do real que contém a língua e a realidade, para uma 

direção que olha o sujeito como significador da língua (BRANDÃO, 1998).  

Conforme Foucault (1999), a visão supracitada, cria um desdobramento da 

linguagem sobre si, pois não mais é necessário existir as coisas para terem significados. A 

própria linguagem é geradora de significados que se aplicam tanto à natureza quanto ao 

abstrato. Essa situação é responsável por ocasionar uma subjetivação e diversificação da 

verdade, agora vista para além das coisas, visto que é na linguagem que se revelam esses 

deslocamentos e dispersões de sentido. 

Na mesma obra, a saber “As palavras e as coisas”, o autor discute a mudança que 

culmina na noção moderna de linguagem e o faz por meio de uma analogia com a obra 

literária Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Para o estudioso, tal narrativa marca uma 

divisão entre: os pensamentos vigentes classicistas e cartesianos predominantes até o século 

XVI, postuladores de que a verdade é a representação do real, bem como de que os símbolos 

são imanentes às coisas. As considerações, que dialogam com Dom Quixote, transbordam o 

papel clássico de nomear as coisas e confere a linguagem o poder de se conceder significado, 

permitindo a geração de saberes em um processo de representar as representações do mundo. 

Sob a fórmula de adicionar a combinatória e a abstração a questão do significado, essa 

mudança filosófica e o caminho que Dom Quixote, são descritos por Foucault (1999, p. 65): 

 

Dom Quixote desenha o negativo do mundo do Renascimento; a escrita 

cessou de ser a prosa do mundo; as semelhanças e os signos romperam sua 

antiga aliança; as similitudes decepcionam, conduzem à visão e ao delírio; as 

coisas permanecem obstinadamente na sua identidade irônica: não são mais 

do que o que são; as palavras erram ao acaso, sem conteúdo, sem 

semelhança para preenchê-las; não marcam mais as coisas; dormem entre as 

folhas dos livros, no meio da poeira. A magia, que permitia a decifração do 

mundo descobrindo as semelhanças secretas sob os signos, não serve mais 

senão para explicar de modo delirante por que as analogias são sempre 

frustradas. A erudição, que lia como um texto único a natureza e os livros, é 

reconduzida às suas quimeras: depositados nas páginas amarelecidas dos 

volumes, os signos da linguagem não têm como valor mais do que a tênue 
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ficção daquilo que representam. A escrita e as coisas não se assemelham 

mais. Entre elas, Dom Quixote vagueia ao sabor da aventura.  

 

Diante da conjectura citada, Foucault (1999) demonstra, no arco que Cervantes 

constrói para seu Cavaleiro às avessas, uma relação histórica similar ao que a humanidade 

passou com a evolução das reflexões acerca da linguagem. Em um primeiro momento, tanto 

Quixote quanto os Gregos enxergavam, nos livros, o registro da verdade e consultavam neles 

suas dúvidas acerca da natureza da humanidade. No caso de Quixote, ele buscava o que é ser 

um cavaleiro. De tal modo, os signos significavam o mundo e bastava o homem andar para 

poder ver se desdobrar, no horizonte, as verdades da natureza que ele já havia acessado pelos 

caracteres dos livros. 

O sujeito da analogia escolhida por Foucault busca tornar-se um cavaleiro de acordo 

com o que os signos lhe contaram que se é ser como tal: com a sua donzela, seus feitos 

gloriosos e seus palácios. Quem conhece a história se lembra do quão às avessas esse 

cavaleiro se torna: distorcendo sua própria noção sensorial da realidade, em submissão às 

verdades das palavras dos livros: ele vê palácios, donzelas e saqueadores onde há bordéis, 

cozinheiras e ovelhas, em um processo denominado pela sociedade como loucura.  

A linguagem como representação do real já não comporta a realidade de Dom 

Quixote, na qual a linguagem exerce sobre si um deslocamento que possibilita um poder de 

significação e consegue, via a articulação abstrata não pautada na realidade, estabelecer 

relações de similaridades entre qualquer coisa que se apresente aos nossos olhos. Mesmo que 

seja transformar moinhos em gigantes, pois, como exposto acima “A escrita e as coisas não se 

assemelham mais. Entre elas, Dom Quixote vagueia ao sabor da aventura” (FOUCAULT, 

1999, p. 65). 

Destarte, observamos isso no fim do arco do personagem, no segundo livro, quando 

Quixote se encontra com o livro biográfico. O personagem que se inspirava na verdade 

encontrada nos livros, encontra a verdade do mundo. Desta forma, transforma-se em livro e 

em verdade, deixando de ser real para estar somente no domínio das palavras. 

Conforme Foucault (1999, p. 66), a “verdade de Dom Quixote não está na relação 

das palavras com o mundo, mas nessa tênue e constante relação que as marcas verbais tecem 

de si para si mesmas”.  O autor se debruça sobre a noção de representação no pensamento 

moderno; ao acompanhar a jornada do personagem, também acompanha a evolução da noção 

que aqui discutimos, percebendo que o enunciado “representação” possui, na história, mais de 

um significado.  
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A “representação do real” não considera a linguagem como uma imagem separada do 

mundo, entretanto, o próprio mundo revelado em signo. Assim, o termo representação tem um 

significado distinto do que hoje é atribuído a essa palavra. Hoje, esse termo faz uma 

referência à imagem que se tem do mundo, não do mundo em si por si, mas sim a imagem que 

o sujeito faz quando a sua linguagem articula as informações recebidas pelos seus sentidos, 

assim como a imagem que ele faz do outro, que o outro faz dele e que ele faz de si ao ser visto 

pelo outro.  

Logo, o sistema linguístico não precisa do real para significar, porém, quando se vê 

diante do real, significa a partir da sua própria lógica, utilizando o poder de abstração, análise 

e combinatória da linguagem para representar qualquer fenômeno encontrado no mundo. Nas 

palavras de Foucault (1999, p. 66), essas diferenciações das noções de representação se dão à 

visto que a língua é “analisante e combinante”. 

Coracini (2015) retoma essa reflexão apontando para o caráter probabilístico, 

combinatório e analítico da natureza da linguagem, condição que permite ao falante o poder 

de familiarizar-se com o diferente e o estranho que não se tinha contato. É uma “alternativa de 

classificação, categorização e nomeação de novos acontecimentos e ideias” (CORACINI, 

2015, p.137) que se dão por meio da articulação de saberes já consolidados pela linguagem. 

A autora continua sua reflexão focando em como essa representação acontece. Pois, 

mesmo centrado em si, como sujeito, e nas suas imagens mentais, não é apenas o sujeito que 

está em poder da linguagem e das representações “que faz” do mundo. Pelo contrário – e 

como já explorado por Pêcheux (1995) e Foucault (2014) – o sujeito tem a ilusão de que está 

no controle do discurso. Todavia, as palavras que ele usa, junto aos significados que ele 

atribui a cada uma delas, são parte de um jogo maior, histórico e social que o circunscreve em 

um determinado momento e local, determinante para a sua representação do mundo.  

Nesta linha de pensamento, Coracini (2015) diz que “a cultura, os valores, crenças e 

saberes midiáticos ou conhecimentos científicos de um dado grupo social, em constante 

movimento, ainda que imperceptível” determinam as representações sociais que os sujeitos 

têm em um determinado momento e lugar histórico-social, isto é, as representações sociais 

são desenhadas pelas “formações discursivas em que se inscrevem os sujeitos sociais” 

(CORACINI, 2015, p. 139).   

Na Análise do Discurso, as noções freudianas, de inconsciente são retomadas devido 

às noções de identificação e representação, além da noção de sujeito clivado, da ótica  

lacaniana, segundo a qual a representação passa a ser vista como a relação das imagens (de si, 

do outro, e do outro em si) que constituem o sujeito e sua identidade. De acordo com Coracini 
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(2015, p.140), dessa perspectiva, essas imagens estabelecidas com o outro “se dão na esfera 

social e moldam o comportamento, as atitudes do ego, imprimindo uma ilusão de inteireza, de 

completude, de totalidade, de verdade a que se dá o nome de ‘identidade’”  

Em Lacan (1998), há o exemplo da criança, a fim de demonstrar como a 

representação funciona nesse estágio precoce da vida. O bebê tem a imagem mental de ser a 

extensão de sua mãe e do ambiente, por ainda não se compreender um só indivíduo que vê 

recortes de si mesmo, as mãos e as pernas. Mas, quando se vê no espelho, inicia esse processo 

de construção identitária que o separa da mãe e do outro e cria um senso de si. Coracini 

(2015, p. 140) aponta que, para Lacan, “essa representação é a primeira de uma série (in)finita 

de outras que, pouco a pouco, segundo a sua relevância para o sujeito, poderão passar ao 

registro do Simbólico e nele se fixar”. 

Desse modo, é configurada a identidade do sujeito, fazendo-o se reconhecer como 

uma coisa e não outra, um sujeito com valores eleitos e não outros. Ao passo que, também, 

ocorre um reconhecimento em relação ao outro, criando-se imagens de si, de como o outro é, 

como ele se relaciona, mesmo consolidando estereótipos e preconceitos (LACAN, 2003). 

Por outro lado, Coracini (2015) coloca que a abordagem desconstrutiva de Derrida 

aponta para uma impossibilidade da representação, pois: o que representa uma determinada 

representação? Ela poderia representar algo da realidade? Ou, a própria matéria que a 

representação é construída? Signos impossibilitam que uma representação retrate algo? Nesse 

jogo de reflexões, a noção de differance explorada pelo pesquisador aponta para uma 

diferença constituinte de todos os signos, que, por mais que tentem representar algo na 

realidade, se diferenciam desse objeto pelo simples fato de utilizar signos para defini-lo, tal 

como veremos no item que segue.  

 

3.7 Derrida: arquivo e hos(ti)pitalidade 

 

No caminho da desconstrução, a tradição é constituída com/sobre o arquivo 

(DERRIDA, 2001a). Importa-nos realizar uma leitura crítica do arquivo e problematizá-lo 

para intentar sua desconstrução, uma vez que é preciso questionar, constantemente, como se 

materializam as práticas discursivas de professores de surdos, conformadoras do arquivo 

eleito por esta tese. 

Na concepção tradicional, arquivo é um conjunto de documentos convencionados na 

sua materialidade, com extrema objetividade, mantendo o reflexo da real experiência 

histórica. Derrida (2001a) não compreende arquivo como um conjunto de documentos fixos, 
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baseados em registros do passado, cujos acontecimentos importantes do passado estão 

arquivados sem lacunas, sem esquecimento.  

Para o filósofo,  arquivo é descontínuo, é lacunar, e, principalmente, é constituído pelo 

corte e pelo mal de arquivo, que ultrapassa a materialidade e possibilita sua reiteração ao 

infinito, promovendo o apagamento de traços para que possa ser renovado sempre Neste 

aspecto, o arquivo não é toda a produção documental de uma instituição, ao longo do tempo, 

mas aquilo que permite a materialização dos dizeres, sob o movimento de autorizar ou apagar 

do dito. Essa ação determina as possibilidades de assimilação ou silenciamento dos 

enunciados, mediante as práticas discursivas.  

O sujeito lança mão de arquivos em suas práticas sociais (FOUCAULT, 2007). Tais 

arquivos constituem-se de autoimagens de si e do outro, atualizadas no discurso à medida que 

o sujeito ocupa posição, à medida que o sujeito enuncia. 

Neste ponto, valemo-nos da noção lacaniana de sujeito, constituído no e pelo olhar do 

outro, e também da noção foucaultiana de sujeito como função, posição no discurso. Ambas 

as visões, segundo Coracini (2007), abordam o papel do arquivo para a construção identitária 

do sujeito. Para a autora:  

 

O arquivo comporta uma região privilegiada ao mesmo tempo próxima de 

nós, mas diferente de nossa atualidade trata-se de ordem do tempo que cerca 

nosso presente, que o domina e que o indica em sua alteridade; é aquilo que, 

fora de nós, nos delimita (FOUCAULT, 2007, p. 147). 

 

Dentre as acepções derrideanas, abordamos a questão da impossibilidade de fixar os 

sentidos, na palavra, a começar pela construção da própria noção de arquivo por ele discutida. 

Desta forma, utilizando o termo arquivo como meio em que o sujeito classifica e escolhe 

hierarquizar os sentidos, ele fala das dificuldades: uma seria identificar o início do arquivo; 

outra, se refere a saber quem o comanda. Na primeira, a ordem material e histórica dos 

enunciados, e, na segunda, a figura de autoridade de um ser supremo, dos homens ou da 

própria ordem social (DERRIDA, 2001a).  

O autor interpreta que todo sujeito arquiva e, portanto, seu dizer sofre de mal de 

arquivo, quando este sujeito quer arquivar o que é relevante para ele, tenta dar conta da 

totalidade, o que o leva a dar um tratamento a algumas palavras, arquiva-as com vistas a dar-

lhes sobrevida, ou as enterra pelo corte que sua tesoura ideológica efetua, pela linguagem. 

No arquivo, apagam-se, propositalmente, muitas memórias para que outras se 

sobressaiam. Por isso, é preciso buscar desestabilizar o valor unitário do arquivo e se 
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perguntar por que a história traz este e não outro recorte para se interpretar a realidade. 

Problematizar por que determinado discurso está situado em determinado lugar e não em 

outro, qual o seu papel e quais papéis nega o que ele quer implodir, qual o deslocamento, 

quais os outros efeitos de sentido, é o papel do analista do discurso. 

O filósofo explora a noção de arquivo, mas não ambiciona ser conclusivo. Valemo-nos 

de suas considerações em relação às visões de linguagem, sujeito, arquivo em um exercício 

desconstrutivo de interpretar a linguagem mobilizada pelos sujeitos professores. Neste ponto, 

ele contribui para um melhor entendimento das materialidades eleitas na formação do corpus. 

Ao selecionamos recortes discursivos, escolhas são realizadas e é seminal pontuar que este é o 

primeiro mal de arquivo executado, no processo científico aqui desenvolvido.  Este processo 

mostra o deslocamento da pesquisadora em se (re)conhecer, buscando ter uma abordagem 

desconstrutiva em relação aos próprios arquivos, escolhas e recortes, para compor o corpus, 

sob aquilo que chamou a atenção, como regularidade, a partir de sua posição. 

Em diálogo com Foucault (2007, p. 147-148), pontuamos que arquivo é a “lei do que 

pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos 

singulares”. Ele rege o dizer, sendo responsável por sua materialização. As práticas 

discursivas se constituem a partir dele. Quando o arquivo regula o dizer, isso se faz devido 

aos efeitos das relações de poder.  

No contexto de sala de aula no Ensino Médio, o professor realiza sua prática 

selecionando o quê, como e para quem ensinar, recortando, arquivando, sob os efeitos do mal 

de arquivo. Nestas práticas, o sujeito professor constrói suas relações com o estudante surdo, 

respectivo intérprete, ouvintes e tudo que a eles se referirem neste universo. Relações que se 

processam no embate de forças perturbadoras da logicidade, da tradição totalizadora da ordem 

do discurso cartesiano de fixar sentidos, estabelecer totalidades. A noção da hostipitilidade 

derridiana possibilita-nos entrever isso, que dentro da sala estes sujeitos se constituem 

mutuamente, cada um estranho ao outro e a si mesmos, ainda que a Lei tente igualá-los a 

partir da ideia do acolhimento (in)condicional. 

Indagado sobre sua obra De l‘Hospitalité, numa entrevista, Derrida (2004, p. 249-252) 

trata a noção de hospitalidade como princípio nas relações socioculturais, pois, segundo ele, 

“não existe cultura, nem vínculo social sem hospitalidade”. Historicamente, hospitalidade é 

condicional, voltada aos iguais:  os pares, familiares, amigos, clientes etc. Ao estrangeiro (o 

desigual, o sinistro, o estranho, o diferente), sob condição (regras, normas e leis), via criação 

de conjunto de direitos para controle e policiamento de sua acolhida. Nesta perspectiva, pode-

se interpretar hospitalidade como “tolerância” – forma de permissão para viver condicional, 
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sob direitos restritos, o mesmo que ficar obrigado a dizer-se, via documentos, resposta a 

questionamentos, pela obrigatoriedade de uso da língua que não é sua, dentre outras 

imposições. 

Derrida (2003) problematiza a ideia de acolhimento, a partir do que denomina de 

hospitalidade, termo compreendido em sua ambivalência de sentidos; para discuti-los, o autor 

pensa a hospitalidade como incondicional ou como condicional. Por meio da hospitalidade 

incondicional, há o acolhimento do estrangeiro (estranho) sem precisar de identificação. Já na 

hospitalidade condicional, o acolhimento passa por normas, leis, isto é, acolhe-se a partir de 

condições.  

O autor estabelece sua política da desconstrução, sob a forma de interpretação de 

hospitalidade. A hospitalidade não supõe identidade, referências; passa a ser direito, 

imperativo moral por razões de humanidade, que leva em conta o contexto da diferença, a 

possibilidade de “abertura para o outro”, à questão da alteridade e ao respeito à singularidade. 

Por meio deste princípio, se desconstrói o discurso totalizante universal, que propõe tratar 

todos os homens como iguais, excluindo as diferenças; a igualdade sem considerar a 

alteridade, a singularidade do diferente fica circunscrita na Lei, no nível do discurso, não 

necessariamente, nas práticas. 

Ao considerar que a hospitalidade está relacionada ao acolhimento, incondicional ou 

não, do outro, do estrangeiro, Derrida (2003, p.7-16) defende a instauração de um  o logos 

paterno, há uma contestação da autoridade do chefe, “do dono do lugar”, do hospedeiro. O 

estrangeiro é estranho à língua de onde está hospedado e precisa pedir hospitalidade com essa 

língua imposta pelo hospedeiro, o que caracteriza uma forma de violência. O autor expõe a 

questão da hospitalidade da seguinte forma:  

 

Devemos pedir ao estrangeiro que nos compreenda, que fale nossa língua, 

em todos os sentidos do termo, em todas as extensões possíveis, antes e a 

fim de poder acolhê-lo entre nós? Se ele já falasse a nossa língua, com tudo 

o que isso implica, se nós já compartilhássemos tudo o que se compartilha 

com uma língua, o estrangeiro continuaria sendo um estrangeiro e dir-se-ia, a 

propósito dele, em asilo e em hospitalidade? É este paradoxo que vamos 

precisar (DERRIDA, 2003, p. 15). 

 

Da mesma maneira que o hospedeiro começa a considerar o hóspede como inimigo, 

como indesejável, o hóspede torna-se hostil e faz do hospedeiro seu refém. Essa lei paradoxal 

está entre a hospitalidade tradicional e o poder, relação que permite ao hospedeiro selecionar 

seu hóspede. 
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Segundo Coracini (2010, p. 97-98), hospitalidade e hostilidade, na mesma acepção 

derrideana do mesmo no outro, da diferença, como na noção de differance; tratam-se de 

palavras, cujos sentidos são oriundos de hospes e hostes., Não se trata de binarismos, nem de 

dualidades, mas de uma contradição constitutiva dos sentidos. Os sentidos ficam num entre-

lugar, sempre relacionados, e contribuem para a formação da hos(ti)pitalidade 

A autora, ao analisar discursos de migrantes em situação de rua, a partir do 

neologismo derridiano, interpretou que, aos sujeitos migrantes, é oferecida a hos(ti)pitalidade. 

em que estão imbricados “o sentido de acolhimento (hospital, hospício, hospedagem, hóspede, 

hospedeiro etc.) e, ao mesmo tempo, o sentido de hostilidade (da mesma raiz, hostis, tem-se 

hostil, hostilidade, mas também, hotelaria, hotel)”. De acordo com Coracini (2010, p. 98), a 

hospitalidade em Derrida é entendida como direito do outro, o estranho, de adentrar o 

território de um outro e ser bem tratado, não ser visto como inimigo.  

A desconstrução derridiana refere-se a uma forma de pensar a ideia de totalidade dos 

sentidos, ao desconstruir o pensamento filosófico dicotômico que por muito tempo rege as 

ciências sociais; na busca de (des)construir binarismos, “desestabilizar e (des-)(re-)construir 

efeitos de sentido” (MOREIRA, 2020a, p. 91) possibilitadores de exclusões em nome da 

inclusão. Esse movimento é crucial para a problematização das práticas discursivas na Escola 

Inclusiva, ao descrever e interpretar narrativas de professores de surdo, ao observar suas 

formas de subjetivação a partir do (O)outro, no embate entre si mesmo e os outros, o surdo, o 

intérprete, os discursos oficiais (a LBI e o PIEC) e não polarizar, mas observar  

Neste processo, observar como o sujeito professor se subjetiva nesse entremeio das 

ordenanças que perpassam a escola, como entidade educadora, nos possibilita sondar quais 

seriam as faltas que o constituem. Onde marca-se sua incompletude. Estaria no desejo do 

desejo do outro, no caso, da língua do outro, mobilização que se delineia diante desse recorte 

como o que segue: R1a “ela surda não me entendendo e eu eu não sei falar Libras... 

entendeu...  eu não sei conversar por Libras...  eu não sei nada nada nada nada…” (6D). ou 

seria o efeito de negação da identidade de professor do estudante surdo uma transferência 

deste papel ao intérprete, ou, ainda, a representação de si mesmo como o sujeito in-excluido? 

Fica a reflexão de que há relações entre os sujeitos em que se instaura a hos(ti)pitalidade. 

Para efeitos de encerramento desta Seção, cabe salientar que não há como decidir, a 

priori, todos os campos disciplinares que acionaremos na análise, mas que há como apresentar 

que a perspectiva teórica-metodológica discursiva-desconstrutiva permite a mobilização 

transdisciplinar (CORACINI, 2007). Neste diálogo entre as teorias, nenhuma se sobrepõe as 

outras, no enlevo de analisar como as práticas discursivas são formuladas, a partir e na forma 
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de enunciados, imbricados, em jogos de forças, na produção de verdades cristalizadas 

observadas no corpus. 

A (re)visita continuada a variados campos não implica que devamos sempre aplaudir 

todos, mas que cada qual pode lançar as luzes sobre o processo analítico (BRANDÃO, 1998). 

Assim, ensejamos promover gestos de interpretação nunca iguais, porém, singulares, leituras 

possíveis, desenvolvidas na Seção 4, a seguir.  
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4. PROCESSOS DE SUB(OB)JETIVAÇÃO DO PROFESSOR DE 

SURDOS NO ENSINO MÉDIO 

 

“[...] e aí eu ajudava eles... fazia metodologias 

diferenciadas testava tecnologias... fazia uma anÁlise de 

como Era... que eles... como eles tavam aprendendo 

como eles não estavam...” (9E). 

 

 

Nesta Seção 4, procedemos à análise dos dizeres dos professores, recortados de suas 

narrativas de si, tal como a epígrafe elencada. Um dizer de si que nos possibilita ouvi-lo, bem 

como desvelar processos de sua constituição sujeito. Desvelamos o gesto de interpretação em 

Eixos que dialogam com o objetivo da pesquisa, os quais “se entrelaçam, se imbricam e se 

complementam”, (DIAS, 2016, p. 171), apresentando-se imbricados uns nos outros, devido 

aos pontos de encontro nas reflexões, mas apontamos onde cada um deles se sobressai na 

análise.  

Assim, para efeitos de sistematização da leitura, esta Seção compreende os eixos,  são 

eles: I. Constituição da (des)ordem do discurso do professor de surdo, no Ensino Médio, em 

relação aos discursos oficiais, para entrevermos como se processam as estratégias discursivas 

adotadas no dizer acerca do que seja ser professor;  II. Regularidades e deslocamentos nos 

dizeres de professores de surdos, no Ensino Médio  em que abordamos o processamento 

(des)identitário do sujeito na alteridade de discursos oficiais, em que se configura um sujeito 

que enuncia a partir do olhar do surdo e de entes que a ele se referem; III. Na tentativa de 

(des)identificações: relações saber-poder”, em que procuramos observar as representações de 

TICs no dizer do professor; bem como observamos a Hos(ti)pitalidade”, para nossa leitura da 

relação assimétrica entre hóspede e hospedeiro, neste contexto educacional. 

 

Eixo I - Constituição da (des)ordem do discurso do professor de surdo  

4.1 Na (des)ordem do dizer, um dizer do outro para dizer de si mesmo 

 

No que concerne ao questionamento de como se constitui a (des)ordem do discurso do 

sujeito professor de surdo em relação a dispositivos legais, articulamos o objetivo de discutir 

possíveis efeitos do sentido que perpassam as narrativas de si, sob o viés do funcionamento do 

processo de in-exclusão na escola, em que se sobressai o Eixo I de intepretação: Constituição 
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da (des)ordem do discurso do professor de surdo, no Ensino Médio em relação aos discursos 

oficiais. 

Há de se considerar que o sujeito enuncia tentando inscrever-se em certa ordem 

discursiva. No processo de narrar-se quanto ao que seja ser professor de surdo, notamos a 

constituição de um sujeito com dificuldade de referenciar aquele para quem (supõe) 

leciona(r). Antes de apresentarmos o recorte, informamos que quando houver estes caracteres 

“[...]” dentro da narrativa de um mesmo participante, trata-se da supressão de trechos por nós 

efetivada devido à necessidade de delimitação; contudo, o trecho suprimido pode ser 

recuperado no texto original que consta no Anexo II. Os recortes eleitos, denominados R, 

estão sequenciados por números de 1 a 14; apenas o R1 está subdividido em R1a e R1b em 

função do desdobramento da temática afim discutida na análise. Reiteramos que os recortes 

compõem-se de fragmentos das entrevistas dos professores participantes, os quais tem a 

identificação preservada como, já descrita anteriormente na Seção 1, em que o número refere-

se ao professor e a letra à sua respectiva escola. Passemos ao R1a, cujo teor constitui-se da 

contribuição de (6D) ao discorrer acerca de como leciona na turma de Ensino Médio onde há 

estudante surdo.   

 

R1a:  

“éh atualmente só tô com um um estudante nes/ nesse critério...”; “[...] que 

eu já já já sou acostumado a trabalhar com  co::m esses... desculpa 

professora falar deficientes  não sei qual a:: é o critério... se é d.a que fala 

eu num não sou tão por dentro do do da nomenclatura... eu vou falar 

deficiente mas sem querer ofender ninguém...”, “[...]a... a... a surda 

deficiente a a...”, “[...]é difícil acho que pro aluno normal... dito 

normal”, “[...] ela tem 20% de surdez apenas... ela escuta mas ela começo/  

além disso ela tem uma situação... éh:: neurológica ela tem... desculpa 

novamente no no na palavra pesada que eu vou falar... ela tem uma 

situação de mongolismo eu não sei trabalhar ela tem uma situação de de 

de mental envolvido”; “[...] ... vou falar a palavra surdo vou falar deficiente 

não tá... vai do surdo ((nome da entrevistadora))... se o surdo quiser... ele 

mesmo não me ouvindo ele consegue compreender eu mastigo passo a 

passo...”; “[...] o surdo ele me chama né... lógico que... “infelizmente quase 

todos os surdos acabam sendo um pouco de mudo porque não fala... mas o 

((nome do estudante surdo)) ele ele grita né... aí ele “ah:: ((professor imita 

som emitido pelo aluno surdo))” ele sempre va/ aí eu olho para ele ele tá 

dando tchau para mim... aí eu falo “ah:: cê tá ouvindo?” brincando com 

ele... “voltou ouvi?”; “[...] o surdo também é uma pessoa normal ele 

também trabalhava...”; “[...] eu reprovei uma aluna falava “gente ela é 

normal” todo mundo falava que ela era normal então pra mim a aluna era 

preguiçosa fazia relatório eu falava “ela não é normal gente” quantas vezes 

“ela não é normal ela não sabe nada do que eu falo ela não entende ela 

não pergunta ela não faz nada na minha aula ela tem algum 

distúrbio...”; “[...]ela surda não me entendendo e eu eu não sei falar Libras... 
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entendeu... eu não sei conversar por Libras... eu não sei nada nada nada 

nada... eu achava que ela tava perdida no espaço. (6D) (Grifos nossos). 

 

Em R1a, na impossibilidade de fixar os sentidos, o professor (6D) adota estratégias, da 

ordem do simbólico, para escamoteá-los, mas estes lhes escapam e imprimem rastros na 

palavra (DERRIDA, 2001a), marcas de um sujeito que se narra enviesado por contraditórios, 

mesmo nos silenciamentos que marcam seu dizer. 

Tais estratégias podem ser observadas no nível da constituição do enunciado, a partir 

de diálogos e conflitos do entre discursos pelos quais o professor intenta fazer silenciar o 

outro que o constitui heterogêneo (AUTHIER-REVUZ, 1998): a pausa é uma delas, aqui 

representada pelas reticências. Neste recorte, elas ocorrem para gerar um espaço de 

reformulações discursivas, ativando os saberes emergentes e colocando-os em conflito 

(CORACINI, 2007). Da tentativa de esvaziamentos de sentidos pelas pausas/hesitações 

emerge o desejo do professor de narrar-se na ordem de discursos oficiais para  a 

especificidades de dispositivos legais quando se refere a surdos. 

Podemos observar esse silenciamento, a busca de uma reformulação discursiva, em: 

“com co::m esses...”“não sei qual a:: é o critério...se é”; “do do da nomenclatura...”; “mas 

sem querer ofender ninguém...”; “no no na palavra pesada que eu vou falar…” aqui 

destacados, apenas para efeito de exemplificar, uma vez que são abundantes ao longo de todas 

as narrativas. As reticências denunciam o escamoteamento dos sentidos de dizeres já 

cristalizados na sociedade, as verdades historicamente construídas, (re)ativadas no fio do 

discurso, mas que o enunciador tenta sufocar quando não encontra termos que julgue 

adequados para substituir as nomenclaturas que não deseja utilizar, em seus dizeres. 

O emprego das aspas, marcadas gestualmente na hora da fala do sujeito de pesquisa, 

servem para isentá-lo da responsabilidade de nominalizações, bem como tamponar a filiação 

do sujeito a discursos em que tais termos se inserem, para a lógica da identidade fixa e 

imutável. A identidade, no contexto discursivo-desconstrutivo, se torna aquilo que permite ao 

sujeito representar-se como uno e indiviso, aquilo lhe passa a ilusão de inteireza, 

homogeneidade, permitindo-lhe fazer Um (AUTHIER-REVUZ, 1998). 

No entanto, o movimento identitário pode ser empreendido pela supressão/hesitação, 

próximo do guaguejo, observada, também no prolongamento de fonema vocálico /o/ em: 

“co::m esses... deficientes”. Ainda, podemos entrever um sujeito professor marcando o 

discurso outro em: “esses... deficientes”, onde o pronome demonstrativo “esses” situa o 

sujeito estudante num tempo e espaço distante do sujeito enunciador – o que reverbera o 
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distanciamento do professor em relação ao surdo, – tentativa  de sua (des)identificação do 

papel do professor de surdo. 

Em: “... desculpa professora falar deficientes” ... eu vou falar deficiente mas sem 

querer ofender ninguém”, “desculpa novamente no na palavra pesada” (6D), os termos 

“desculpa”, “sem querer ofender”, “palavra pesada” tornam-se marcas discursivas de uma 

narrativa inscrita na lógica do outro, dos discursos que demandam um falar politicamente 

correto sobremaneira cobrado na sociedade. Ao desculpar-se, o sujeito professor tenta 

redimir-se com a entrevistadora, identificando a si como leigo e a aquela como detentora do 

saber, uma vez que está pesquisando sobre o assunto. Do pedido de desculpa emerge efeito de 

sentido isenção da responsabilidade de ter falado algum termo inapropriado para designar o 

estudante com surdez.  

As marcas discursivas mencionadas nos levam a entrever a constituição identitária do 

professor numa tensão sobre o quê e como fazer, instaurada numa narrativa de si em que se 

disputam discursos de diferentes ordens. Uma delas em face da demanda para a qual não se 

enxerga apto, o que no nível do simbólico delimita a emergência do termo inadequado e serve 

de base para justificar seu não-saber reiterado pelo enunciado “nada”. Interpretamos que de 

seu dizer emerge a ideia de que a ele foi designado um estudante para quem ele não tem 

formação e condição de ensinar, pois, em R1a, o sujeito (6D) alega: “eu não sei conversar por 

Libras...  eu não sei nada nada nada nada... eu achava que ela tava perdida no espaço...”. Essa 

tentativa de justificar-se, representa a falta que o constitui, diante da situação. 

Sob o ato de tirar a culpa de sobre si e redirecioná-la a uma esfera do não-saber, o 

sujeito professor articula a representação de si mesmo. Historicamente, o professor sempre foi 

visto como aquele que “tudo-sabe” de modo que, por muito tempo, ser professor implicou 

levar o rótulo de ser fonte de conhecimento. A subjetivação a partir da representação de ser x 

não ser se processa como uma espiral, um sempre retomar, um voltar a um lugar conflituoso 

do saber x não saber.  

O lugar de não-saber, relacionado a ações mobilizadoras da especificidade surda 

aparece e é reforçado pelo enunciado “nada nada nada nada”, responsável por materializar a 

regularidade do pronome indefinido que atesta a falta. Nossa leitura leva-nos a possibilidade 

de que ao dizer-se, conforme “verdades” imposta pela Lei, o sujeito professor se 

(des)culpabiliza e passa a responsabilidade do seu dizer ao outro, a esfera estatal que impôs a 

ele esta condição, de modo a criar um traço de (des)identificação com este outro. Representa 

um professor a quem falta o elementar para a efetivação de sua relação com o público de seu 



109 

 

atendimento, falta-lhe o saber especializado, razão pela qual se subjetiva com dificuldade de 

nomear seu aluno.  

Em se tratando de nomeação, na obra foucaultiana “As palavras e as coisas”, 

(FOUCAULT, 1999), o autor defende que os discursos são produzidos socialmente, circulam, 

repetem-se a ponto de produzirem verdades. Nessa perspectiva, nomear é um processo e se 

efetua considerando-se as relações com o outro (o objeto a ser nomeado, os espaços (tempo e 

lugar), os interlocutores, porque a nomeação se torna um dispositivo de controle do dizer, de 

identificar o outro para identificar-se a si mesmo em relação a ele. Não conseguir nomear o 

sujeito, com quem convive para ensinar, é mostrar-se não identificado com a posição sujeito 

de estudante surdo, tampouco, com a posição de professor deste, a partir de todas as 

prerrogativas legitimadas pela Lei. Vale lembrar que no bojo da própria Lei se encontra tal 

dificuldade ( JÚNIOR; MÁSCIA, 2009); (QUILES, 2015). 

Ainda na esteira do ato de nomear pela ótica foucaultiana, interpretamos com 

Rodrigues (2011, p. 39) que a nomeação nunca é fixa e estável, ela produz formas e 

estratégias em jogos de efeitos, de palavras, jogos semânticos, sintáticos, argumentativos que 

“revela em alguma instância os estereótipos, a representação de si e do outro”. Na mesma 

vertente discursiva, ao abordar a expressão nominal “garota de programa”, Barbosa (2008) 

assevera que dar nome, designar algo, é processo de:  

 

Relações semânticas instáveis, produzidas pelo cruzamento de diferentes 

posições sujeito: a instauração de um sentido apaga outros possíveis ou 

dizíveis. Como são vários discursos sobre o mesmo objeto, a designação 

deste fica condicionada à instabilidade dessa relação discursiva 

(BARBOSA, 2008, p. 49). 
 

 

Nessa vertente, as nomeações são fluidas, contraditórias, porque são atribuídas por um 

sujeito cindido, dividido e heterogêneo, inscrito em diferentes discursos, a subjetivar-se num 

movimento que produz momentos suas (des)identificações, na alteridade, da Inclusão e 

processos de in-exclusão, dela decorrentes.  

Ainda, pelas marcas linguísticas de R1a, aqui retomadas: “co::m esses... deficientes,” 

“d.a”, “nomenclatura...”, “deficiente mas sem querer ofender”, “a... a... a surda deficiente”, 

“aluno normal... dito normal”, “éh:: neurológica”, “palavra pesada”, “mongolismo [...] 

situação de de de mental envolvido”, “não me ouvindo”, “pouco de mudo porque não fala...”, 

“ele grita”, “cê tá ouvindo?”, “voltou ouvi?”, “pessoa normal”, ““ela não é normal gente””, 

“ela não é normal ela não sabe nada do que eu falo ela não entende ela não pergunta ela não 
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faz nada na minha aula ela tem algum distúrbio...” (6D) é possível entrever discursos em 

formação (CORACINI, 2007), a que o professor se filia, a ideia da patologia que perpassa a 

condição estudantil do surdo e de incapacidade de aprender como os demais, o que os 

próprios professores colaboradores da pesquisa denominou como “normais”. 

Este apanhado de enunciações de R1a podem ser consideradas múltiplas formas de 

representar o Outro que delineiam as inscrições de si, (LACAN, 1998). Observemos as 

repetições de “não” “nada” e “normal”, que regularizam denegações “não é normal” 

(FOUCAULT, ) e constituem marcas do olhar preconceituoso em relação ao outro, fruto de 

um atravessamento social enviesado de dizeres excludentes. Sob esta égide, em R1a, pode-se 

interpretar uma representação do estudante com surdez na ótica da anormalidade; ainda, as 

estratégias discursivas de caracterizá-lo como ser com múltiplas deficiências são utilizadas 

para reiterar a inviabilização de sua aprendizagem, o que se soma à sua falta de capacitação 

do professor para o acolhimento deste sujeito, na escola dita, pela Lei, como inclusiva. 

Em consonância com as considerações supramencionadas, a repetição de “ela tem”, 

por cinco vezes, sequencia os empecilhos para ensino-aprendizagem da estudante surda. Há 

uma representação da surda como detentora de algo, marcada pela repetição do verbo 

transitivo direto “ter” no presente do indicativo, em que os respectivos complementos do 

verbo ter são elencados numa graduação “20% de surdez”, “uma situação... éh:: neurológica”, 

“uma situação de mongolismo”,  “uma situação de de de mental envolvido”. Esta gradação de 

termos “surdez, neurológica, mongolismo e mental” desvela a dificuldade do professor em se 

posicionar, de uma vez que na escola, há representações do surdo interditadas, que se 

atualizam no fio discursivo, reativando dizeres de Educação Especial. Silva Júnior; Máscia 

(2009) sustentam nossa reflexão a partir da leitura do estabelecimento de um novo (mesmo) 

lugar na Educação Inclusiva, em que o estigma do especial se perpetua mascarado como 

inclusivo. 

Esta representação do estudante surdo como sujeito do “ter” várias “situações” 

inscreve-o como sujeito para quem há inúmeras barreiras para o ensino-aprendizagem, as 

quais são representadas (in)transponíveis, uma vez que o professor as realça, as enumera e as 

categoriza para marcar o quanto o surdo é diferente do ouvinte – “o aluno normal...” – para 

quem ensinar tem lá suas demandas. Dessa forma, o estudante surdo é representado, a partir 

de sua diferença como um sujeito para quem ocorre a impossibilidade de se ensinar e de se 

aprender.  

O professor processa a subjetivação no/pelo olhar do surdo e do ouvinte inscrito na FD 

da patologia marcada pelo emprego da palavra “mongolismo” – termo usado para designar 
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pessoas com Síndrome de Down por uma semelhança física com o povo da Mongólia, 

civilização antiga, outra circunstância de estereotipação circulante (OLIVEIRA, 2017). Há 

um discurso evolucionista, em que são feitas relações de traços humanos patológicos, como 

uma regressão aos povos primitivos. Tal discurso é atravessado, por saberes científicos da 

patologização da diferença (re)estabelecidos pela sua reprodução na sociedade e perpassa o 

dizer do professor.  

Em consonância com R1a, trazemos R1b, dado o contínuo de representação do 

estudante surdo no Ensino Médio decorrente da representação do surdo como deficiente, da 

ordem da incapacidade, ligado à formação discursiva educacional de analfabetismo. Vejamos: 

 

R1b: 
“éh:: é a até a própria ((nome da intérprete)) falou que ela veio... sendo 

empurrada ela veio sendo passada ela não tem a concepção de ta no condição 

intelectual de tá no primeiro ano é uma dó... eu falei assim nossa e agora?”; [...]se 

perde em soma ta no ta no ensino médio... ME::u Deus” (6D);  

“ela é um amor tadinha eu tenho dó porque... ela tá no terceiro ano agora e ela não 

sabe nada de nada...”; “[...] e eles não são alfabetizados... de jeito nenhum... e 

todo mundo assim fingi que é... e vamo embora... vamo levando” ”; “[...] porque a 

gente conhece várias histórias que os próprios colegas intérpretes contam de 

alunos que foram nossos ou não e que estão na uni/ na faculdade e... continuam 

sem ser alfabetizados...” (10E). (Grifos nossos). 

 

Observamos que o professor evoca o discurso do outro, no caso, do intérprete, “até a 

própria ((nome da intérprete)) falou” (6D); “os próprios colegas intérpretes contam” (10E) 

para sustentar e tornar válida sua representação do surdo como analfabeto. O pronome 

demonstrativo “própria”, “próprios” particulariza o referente “intérprete(s)” e reforça que é 

deles a autoridade no processo de avaliação do estudante com surdez. Ainda, o emprego de 

“até” se torna marca discursiva de sua busca por um argumento que seja considerado mais 

forte, para sustentar sua representação. Noutros termos, se o próprio intérprete, o profissional 

com o saber-poder nas relações da formação do surdo, (BRITO, 2016), avalia que o surdo é 

analfabeto, não há o que contestar. 

Interpretamos que, para o professor, não importa o ano escolar, nem o nível de ensino, 

se secundário ou superior, o estudante surdo não está alfabetizado, como em: “tá no primeiro 

ano”; “no ta no ensino médio”; “ela tá no terceiro ano agora e ela não sabe nada de nada...”; 

“[...] e eles não são alfabetizados... de jeito nenhum... estão na uni/ na faculdade e... 

continuam sem ser alfabetizados...” (10E). Segundo Gomes (2015), poucos surdos concluem a 

educação básica e menos ainda chegam à universidade devido às sucessivas perdas sociais, 



112 

 

uma delas, a de uma formação efetiva. Feitas estas considerações, qual a representação do que 

seja “ser alfabetizado” neste caso? 

Ao enunciar: “[...] e eles não são alfabetizados... de jeito nenhum... e todo mundo 

assim fingi que é...” (10E), o professor inscreve-se em discursos contraditórios, entre “não ser 

alfabetizado” e “todo mundo fingir que é alfabetizado” (grifos nossos). Observamos que o 

termo “alfabetizado” está implícito, após o verbo “ser” na construção “todo mundo assim 

fingi que é..” (10E); ainda, a palavra “alfabetizado” poder ser lida em seu duplo, 

considerando-se as ranhuras, os rastros mesmo no outro, (DERRIDA, 2001a). Ao 

considerarmos que alfabetização se trata de um processo cognitivo e, como tal, possui etapas 

para o alcance da habilidade leitora e escritora, em que o estágio básico do alfabetizado se 

refere à compreensão do texto, interpretamos que este seja o ponto nodal da representação do 

surdo na ordem do discurso da incapacidade de saber, como em R1b: “ela não sabe nada de 

nada” (10E). 

Espera-se do surdo uma alfabetização na mesma ótica de quem ouve, e, portanto, 

pode-se dizer de uma representação de alfabetização a partir da escrita fonética. Atrelada à 

representação do estudante surdo como analfabetizado está a representação de que ser 

alfabetizado refira-se ao manejo do português em sua modalidade escrita. Nesta direção, 

podemos entrever uma representação de surdo como (an)alfabetizado, dado o efeito de 

negação de toda a gama de saberes que este sujeito professor abriga, inclusive a negação da 

especificidade surda.  

Em R1b, observamos um professor entre discursos, que, inicialmente, evocou a 

autoridade do intérprete para avaliar o estudante com surdez, mas também não define de quem 

é esta função. O emprego de “todo mundo” marca que o professor também se inclui no 

coletivo de avaliadores, ainda que de modo genérico, ainda que não consiga especificar nem 

saber quem deveras deva ter esta prerrogativa. No entanto, no recorte, marca-se representação 

do surdo na ordem do discurso da incapacidade, uma vez que, para o professor, nos nove (ou 

mais) anos de sua escolarização, para se alcançar o Ensino Médio, o estudante com surdez não 

aprendeu “nada”, e “veio sendo empurrado”, “veio sendo passado” (6D) por “todo mundo” 

(10E), inclusive ele, de modo que seja representado como (an)alfabetizado. 

Continuando na esteira da impossibilidade de fixar os sentidos na produção de 

representações do estudante com surdez, o professor se subjetiva, narrando-se a respeito do 

que é ser professor deste estudante, do que seja ocupar esta a função. Vejamos R2: 

 

R2: 
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“[...]eu me vejo como... u/ o professor... eu não não me vejo como um 

professor que tem um aluno... éh: mais deficiente ou com mais atraso do 

que os outros né... eu vejo o meu aluno surdo como um aluno normal... 

ali da sala [...] (1A) (Grifos nossos). 

 

 

Destacamos o enunciado “Eu me vejo u/o...professor...eu não não me vejo um 

professor” (5D) para tratar, inicialmente, da pausa representada pelas reticências, uma marca 

da interdição do discurso, de hesitação, submetido à pulsão arquiviolítica (DERRIDA, 2001a) 

de preservar as palavras com as quais identifica, apenas. A pausa está seguida de outra marca 

linguística desse processo em: “u/um professor”, em que “um”, foi suprimido, interditado pelo 

emprego de apenas “u/” e numa (re)atualização do dizer no fio discursivo, o professor, em sua 

ilusão da univocidade dos sentidos, atualiza este “u/” por “o”. A tensão instaurada nesse jogo 

de trocas do “u/um” por “o” e depois por “um”, faz que os sentidos se desloquem, bem como 

os processos identitários do sujeito professor. Isso se processa em decorrência de um sujeito 

cindido, que passa por momentos de identificação, (LACAN, 1998), com base nas imagens 

produzidas a partir do olhar do (O)outro.  

O inconsciente elabora tais imagens, é um processo de que ocorre à revelia do sujeito, 

com base nos discursos que o perpassam e o constituem. De acordo com Coracini (2007, p. 

23), o imaginário social é construído a partir de “momentos de identificação que possibilitam 

a ilusão de certa identidade”, mesmo porque a fixidez dos sentidos é ilusória, impossível fazê-

lo. O sujeito professor reformula seu discurso, pois enseja controlar seu dizer, fixar os 

sentidos e validar sua verdade acerca de ser “o” professor, e não “um” professor. Atravessada 

por múltiplos olhares, dentre eles, o seu próprio, a construção identitária se processa 

fragmentada numa contradição constitutiva (ECKERT-HOOF, 2008). 

O artigo indefinido “um” tem o valor semântico de imprecisão do nome que antecede: 

“u/um professor” pode significar “qualquer professor”; este movimento de troca se processa 

na ordem do inconsciente, uma vez que este se estrutura como significantes a denunciarem 

que o sujeito não se sente confortável da posição de falta de valorização de seu papel. O 

mesmo não ocorre quando se emprega o definido “o”, cuja função é determinar o substantivo 

“professor”. Um dos sentidos provocados é o de enfatizar a função, pela ideia de titularidade, 

a que parafraseamos: eu me vejo “O professor” – O Mestre, da Antiguidade Clássica, e seu 

status quo na sociedade ateniense (ARROYO, 2000).  

O deslocamento de sentido é (re)ativado pelo emprego de “não”, por duas vezes, na 

mesma sequência: “eu não não me vejo como um professor”. Há um processo de denegação 

(AUTHIER-RÉVUZ, 1990), por parte do sujeito. Isso, em alguma medida, se deve ao fato de 
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estudante com surdez ter ente ao seu lado, o intérprete, a quem, muitas vezes, é imputada a 

responsabilidade de sua aprendizagem (BRITO, 2016), como se representasse com quem não 

tem ligação direta com o surdo, isto é, não é seu professor, pois este aluno está ali, mas não é 

dali, foi colocado por força da Lei, sob um movimento de hostipitalidade (DERRIDA, 2003). 

Nesse aspecto, dialogamos com Brito (2016), em cuja leitura de dizeres dos 

intérpretes, entreviu a constituição identitária deste sujeito na tensão de representações pelas 

quais também se processava a hostipitalidade. Voltaremos a este assunto em 4.3. 

Em R2, em um jogo eufêmico, ao alegar que se vê como professor de surdo e que para 

ele, não há aluno que “éh: mais deficiente ou com mais atraso do que os outros né...” o 

professor escamoteia os sentidos numa ânsia de criar para si a representação de tratamento 

igualitário e, talvez, dissociar-se de uma representação negativa de si, circunscrita à FD da 

desvalorização do docente na sociedade ainda que na função de lecionar àqueles fora do 

padrão dito de “normalidade” (FOUCAULT, 2010).  

Observamos, no entanto, que na sequência diz “eu vejo o meu aluno surdo como um 

aluno normal”. A representação de normalidade privilegiada na escola, sob uma tentativa de 

homogeneização, está atravessada de invisibilidade do outro e da diferença que o constitui e 

passa a ser confundida com Inclusão, na mesma vertente do que postulou Tartuci (2005), em 

sua análise de documentos de políticas inclusivas que se tornaram legitimadoras das 

diferenças na escola. 

Diante da denegação usada por (1A) para dizer que não se vê professor de surdo, 

pode-se interpretar a existência de certo preconceito para com o professor que lida com o 

Público-alvo da Educação Especial (PAEE), o que seria delineado como uma forma de 

desqualificação do outro que não atende aluno dito “normal”, resquícios das formas de se 

escolarizar os alunos com deficiência de forma segregada, na Educação Especial.  

Para Santos, (2019, p. 358), (des)qualificar é tirar a qualidade, a natureza, “tirar da 

profissão àquilo que a faz ser ela mesma”, implicando a “coisificação” do docente, algo que o 

professor  não deseja se tornar, por isso tenta (des)identificar-se com a representação que lhe 

estabelecem os dispositivos legais, dentre eles, a LBI (BRASIL, 2015) para quem a 

deficiência é uma barreira a ser transposta pelo uso de recursos da acessibilidade. 

Coincidência ou não, na mesma LBI, quando há referência aos mecanismos para suplantar a 

barreira comunicacional, isto se faz no âmbito das Ciências e Tecnologias em razão da 

necessidade de insumos para a produção de objetos, de mecanismos que atendam ao crescente 

nicho mercadológico. De certa forma, esta leitura dialoga com a problematização de Dias 

(2016, p. 113-114) de que “não há relação entre sujeito e outro”, no discurso capitalista, 
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portanto, não se pode estabelecer “laço social”, numa relação que se faz entre “sujeito e 

objeto”.   

Na sociedade capitalista desse mundo globalizado, o consumo de corpos e de desejos 

sobre eles também entra na regra, o que não seria diferente com o sujeito/objeto professor a 

que se pode qualificar, ou não, conforme a clientela que atende em sua prática docente, 

vendida sob a ideia de mais valia no mercado da prestação de um serviço, perpassada de 

prestígio ou de estigmatização. A subjetivação/objetivação do sujeito-professor (BENITES, 

2015), aqui entendida como sub(ob)jetivação, como sujeito que age e “coisa” que cumpre, 

favorece à implementação de políticas educacionais, visto que não demanda ouvir a “coisa”, 

mesmo porque “coisa” não fala, se essa coisa for algo automatizado ela apenas obedece a 

comandos inseridos.  

Interpretamos que o movimento de (des)qualificar o docente se processa já no texto 

legal, em diálogo com Júnior; Máscia (2009), em sua análise do Discurso Político Pedagógico 

da Inclusão de Surdos feita a partir de documentos legais sobre o surdo e o intérprete. Para os 

autores, nas discussões legais, o professor foi deixado ao largo. No processo analítico, 

desvelamos as ranhuras de tais discursos que, historicamente, falam por/para o professor.  

Apesar de suas implicaturas de dispositivo, o aparato legal têm sua produtividade, 

porque, ao menos, serve para a sistematização de políticas para os surdos e lhe dão 

visibilidade (OLIVEIRA, 2017). Mas, por ora, ao rastearem a concepção de sujeito surdo na 

Lei, Júnior; Máscia (2009) interpretaram que ela procura designar o estudante com surdez a 

partir do que seja Inclusão e Libras apenas. A primeira, na ótica simplista de colocar dentro o 

que está fora, no âmbito social e a segunda, como um produto, um sistema subordinado à 

língua do ouvinte, para atender ao surdo. Se o aparato legal é homogeneizante e tem 

dificuldades de designar qual o melhor caminho para as designações de ensino do surdo, 

quem dirá o professor, “peça” a ser movida para cumprir demandas. Essa situação nos leva a 

interpretar que a subjetivação do professor, a partir da imagem que constrói do estudante 

surdo, está, também, enviesada por tais discursos que, oficialmente, falam para e por ele (ou 

dele). 

Os sentidos de ser ou não ser “um” ou “o” professor do surdo se estabelecem na 

contradição, visto que o professor aciona em suas práticas de uso da língua(gem), encurralado 

entre discursos, entre dizeres instaurados neste jogo de saber-poder, no espaço escolar 

(FOUCAULT, 1979). Nessa arena de forças, também tenta fixar os sentidos do que seja seu 

estudante com surdez e do que seja ser ele próprio na função professor. Na ilusão de controlar 
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o dizer, narra-se e é narrado, na alteridade que lhe é constitutiva, o que torna impossível fixar 

os sentidos e identidades. 

 

Eixo II - Regularidades e deslocamentos nos dizeres de professores de surdos 

 

Apresentamos o objetivo de interpretar as representações que os professores têm de si 

e do (O)outro articulado à questão: quais regularidades de enunciados se materializam do 

discurso do professor, acerca de si e do (O)outro? E observamos um dizer de si entre 

discursos da Educação Inclusiva e da Educação Especial. 

 4.2 Regularidades e deslocamentos do dizer de si: entre discursos  

 

Da narrativa dos professores de surdo acerca do CAS/MS (Centro de Capacitação de 

Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez) de Mato Grosso do Sul e 

seu material, foi feito o seguinte recorte, a que denominamos R3: 

 

R3:  

“não sei nem conhecia... é caps ou cas?”; “[...] cas... não... não tinha nem 

conhecimento”. (3C) 

“eu não tenho conhecimento... eu não tenho esse conhecimento de/ desses 

materiais”. (6D) 

“não eu pra te falar a verdade eu não tinha conhecimento des/ que tinha 

material lá não...” “[...] não eu pra te falar a verdade eu não tinha 

conhecimento des/ que tinha material lá não... eu eu que fui me virando 

mesmo quando deparei que tinha que trabalhar com ele o ano passado no 

segundo semestre... eu que fui trabalhando... fui procurando curso vendo 

que ele melhor adaptava... pra ele tá incluso ali na minha aula eu fui 

modificando a aula fui trabalhando... assim eu nunca fui... informada a 

respeito desse centro”. (8B)  

“olha... na verdade... eu não/ nem sabia que existia... e que a gente já tinha 

assim esse apoio pra conta”. (10E) (Grifos nossos). 

 

Em R3, são regulares as estruturas oracionais negativas, como as que aqui 

explicitamos: “nem sei nem conhecia” (3C), “não... não tinha conhecimento” (8B), “eu não 

tenho conhecimento... eu não tenho esse conhecimento” (6D), “olha... na verdade... eu não/ 

nem sabia que existia” (10E). Interpretamos que o sujeito professor produz sentidos de 

negação quanto ao que sejam as políticas para educação de pessoas com surdez, em Mato 

Grosso do Sul, a partir pontos de (des)identificação com os discursos do CAS/MS.  
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Essa ocorrência de denegações (AUTHIER-RÉVUZ, 1990), junto ao enunciado “ter 

conhecimento” (que somente neste recorte é atualizado por cinco vezes) corresponde a marca 

da inscrição do professor na FD dos saberes profissionais para quem há arsenal de 

ferramentas e dispositivos legais reguladores do trabalho. Alegar que não dispõe do 

conhecimento necessário para o trabalho implica isentar-se da responsabilidade de realizá-lo. 

Assim, pode se dizer com (MOREIRA, 2020a) que a Lei existe em sua virtualidade, em face 

dos processos de subjetivação e objetivação dos sujeitos, para criação de consensos, mas fica 

no âmbito do simulacro, não atinge as questões que visa abranger de forma concreta. 

Em R3 “fui me virando”; “fui procurando”; “fui modificando” e “fui trabalhando” 

(8B), o sujeito enuncia por meio de perífrases verbais de gerúndio, as quais, em si mesmas 

trazem impressas a contradição e impotência da própria estrutura linguística de totalizar os 

sentidos. Nestas perífrases, o verbo auxiliar “fui” rege a modalidade do principais (virar, 

trabalhar, modificar, procurar) expressando um acontecimento preciso e seguro da ação (que 

se iniciou e se encerrou), tanto que está no pretérito perfeito do indicativo. Assim, 

parafraseadas, seriam: “me virei”, “trabalhei”, “procurei”,  modifiquei”.  

Dizer deste modo preciso, demandaria representar-se seguro quanto aos materiais e 

métodos, acerca de uma situação em curso, na Escola Inclusiva, de colocar na sala regular o 

estudante com especificidades educacionais, ainda que o professor não saiba como fazê-lo. 

Considerando que na perífrase em questão, o verbo principal se encontra na forma nominal 

gerúndio indicando que a ação se processa, em contínuo, no presente; assim, delineiam-se na 

relação parafrástica, efeitos de sentido da contradição na própria estrutura da língua, o que nos 

leva a interpretar de igual modo, certa denúncia, no dizer do professor, quanto a sua prática de 

promover a inclusão no contraditório: a partir do que ele mobiliza por si mesmo, na busca de 

satisfazer o desejo da falta do conhecimento do outro, e não a partir do que as instituições lhe 

oportunizam saber para fazer.  

Isso, em grande medida, pode estar vinculado à relação sujeito (desejante) e objeto (do 

desejo): relações de forças em que o desejo move. A regularidade do discurso da falta do 

saber vem marcada linguisticamente pelas negativas, recorrentes em R3: “não” (12 vezes), 

“nem” (3 vezes), “nunca” (uma vez), aqui sequenciadas em “eu não/nem/nunca tenho/tinha/ e 

conhecimento do CAS”. 

Ainda, em R3 ocorre uma (con)fusão de (3C) entre CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) e CAS. Tratam-se de centros distintos, com público e políticas diferentes, 

todavia, na narrativa, os termos são (con)fundidos não somente devido à aproximação fônica; 

interpretamos que se trata também de um ato falho do sujeito. Pois, ambos os enunciados 
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CAPS e CAS estão na ordem de discursos específicos que se tocam em um ponto: 

demarcados por uma lógica discursiva da necessidade de atendimento especialidado em 

função de alguma especifidade. O primeiro, da saúde e o segundo, da educação. Nesse jogo 

simbólico, as relações imaginárias do sujeito se (con)fundem, em caráter de equivalência.  

É sabido que no município, onde trabalham os professores entrevistados, há um CAPS, 

numa localização privilegiada, da área central da cidade; espaço de atendimento exclusivo a 

pessoas com questões de saúde mental, o que reativa à memória de lugar do  surdo, da ótica 

de patologia. A título de contextualização, Borges; Baptista (2008), numa análise da evolução 

de políticas em saúde mental, no período de 1991 a 2004, pontuou que no Brasil, houve 

expansão de um modelo assistencial, adotado pelo Ministério da Saúde, para desospitalizar 

pessoas com distúrbios mentais. Dentre os fatores para este movimento, estavam a pressão 

social quanto às denúncias veiculadas pela mídia de maus tratos e negligência em hospitais 

psiquiátricos.  

Nesta esteira, iniciou-se em 2000, o processo da implantação do CAPS, em suas 

tipologias I, II e III, de acordo com o nível de especificidade, como uma rede de serviços, 

extra hospitalares, especializados, voltados à reabilitação e a reintegração psicossocial do 

indivíduo adoecido mentalmente, mediante acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos 

civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários (BORGES; BAPTISTA, 2008).  

Assim, o ato falho do sujeito ao (con)fundir CAS com CAPS se fez, a partir do 

acionamento de dizeres cristalizados na sociedade que inscrevem a pessoa com surdez na FD 

da clínica médica, da saúde mental e não na área da educação, o que implica certa 

desresponsabilização do Estado. A partir da noção do lógica estrutural do inconsciente como 

uma linguagem, inconsciente como o Outro, que à revelia da vontade do professor, aflora, na 

linguagem por ele empregada (LACAN, 1998), reatualiza-se na forma de chistes, de lapsos, 

de equívocos, ato falho, na língua(gem) para fazer escapar os sentidos que o sujeito enseja 

esquecer. Nesta lógica, o inconsciente estrutura numa forma de articulação própria, noutros 

termos, essa articulação refere-se ao “nonsense”, à ruptura, ao equívoco na linguagem. O 

Outro resulta da soma de efeitos da fala sobre o sujeito inconsciente, o que dá ênfase às falas e 

associações livres, tal como se pode observar neste ato falho de troca do nome da instituição 

que coordena as políticas para educação de surdos, no Estado de MS (QUILES, 2015). 

O inconsciente leva o sujeito à passagem de um significante a outro, a ocupar posições 

variadas no discurso, tornando-o cindido e, como tal, também clivado, fragmentado, sem o 

controle da linguagem que o constitui (LACAN, 1998). O sujeito alinha-se à contingência 

histórica acerca da pessoa com surdez na sociedade: de ser doente mental, portanto, 
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deficiente, na FD da patologia clínica (OLIVEIRA, 2017), na mesma vertente do que 

historicizou Skliar (2013). Por meio deste ato falho, os já-ditos (ORLANDI, 2002) são 

recuperados em outro lugar, concebidos noutra esfera social e coletiva, os discursos que 

categorizaram a pessoa com surdez como sujeito da irracionalidade, e, por conseguinte, da 

anormalidade são reativados, pois a racionalidade, o raciocínio historicamente foi associado à 

capacidade de fala. 

Ainda que noutra vertente teórica, Skliar (2013), ao historicizar o surdo na sociedade, 

destaca que desde o início de século XX, perpetuando até a contemporaneidade, as pessoas 

com surdez sofrem a violência institucional de uma pedagogia corretiva, normalizadora, 

regulada por instituições beneficentes e de caridade, que escamoteiam a existência das 

diferenças. Tal processo histórico tentou, por muito tempo, negar que elas têm suas 

peculiaridades em relação aos demais sujeitos, mas para o autor, os surdos podem ser 

entendidos em comunidade, dadas as identidades e experiência visual que os caracterizam o 

que justifica a propositura de mudança epistemológica, da leitura deste sujeito. No entanto, no 

R3, pode-se notar que essa conjuntura histórica de estigma ainda emerge e se atualiza no dizer 

do professor.  

Houve mudanças34, segundo o autor, na ordem da diferença linguística, de polítcas da 

Libras, das relações entre saberes e poderes entre adultos com surdez e ouvintes. Tais 

concepções parecem circunscrever-se nos discursos da especifidade surda nos cursos de 

formação continuada, motivo por que, talvez, circunscritos ao saber do componente curricular 

que ministra, o sujeito professor assevere “eu não tenho conhecimento... eu não tenho esse 

conhecimento de/ desses materiais”.  

Muitas leituras específicas a este nicho educativo restringem-se aos CAS/MS que, via 

Nuesp, articula todo seu aparato teórico e metodológico diretamente com os intérpretes, o que 

de certa forma deixa ao largo o professor. Essas questões permitem-nos conjecturar um 

paradoxo, pois tratam-se de pessoas que trabalham juntas, dentro do mesmo nível de ensino, 

mas as fragmentações vão na contramão de uma  uma conjuntura dentro da escola, a que o 

professor tenha acesso às leituras/formações acerca da inclusão do estudante com surdez. 

Quem dialoga com o CAS/MS é o Núcleo de Atendimento Especial. Por meio dele, 

toda a logística de atendimento da especificidade surda é sistematizada nas escolas. Intérprete, 

direção e coordenação interagem diretamente com este núcleo, o mesmo não ocorre com o 

                                                      
34 Skiar (2013)  propõe a leitura da surdez numa epistemologia a que denomina “Estudos Surdos”, com vistas a 

uma pedagogia que dissocie a pessoa surda da Educação Especial, que, em sua ótica, tornou-se ineficaz  por 

manter-se presa às representações sociais excludentes.  
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professor. Conforme R3, o fluxo de trocas de salas não interage com representantes do CAS; 

quando muito com os do Nuesp, via servidores que se valem de relatórios dos intérpretes para 

saberem acerca dos estudantes. Isso promove um corte entre órgão de apoio central e o 

professor (neste caso, a pessoa de quem se colhe assinaturas) e nos leva a interpretar que 

professor fica excluído da especificidade e permanece à margem, recebendo, quando muito, 

“pedaços” a partir de muitos atravessadores, nesta trama de discursos.   

Entre o discurso institucionalizado, oficial, vários intermediadores; o professor, 

excluído, não tem uma orientação direta que o ampare no processo de ensino-aprendizagem 

do surdo. É nessa arena de disputa de espaço do saber-poder que se alinhavam as narrativas de 

si, o que resulta a constituição identitária de um professor para quem sempre falta, como 

vimos em R3a: “eu não/nem sabia que existia (10E)”. 

As recorrentes denegações instigam-nos a tecer algumas reflexões as quais se voltam a 

como se processa a subjetivação do sujeito professor em relação ao discurso oficial sul-mato-

grossense para a formação do surdo. Entendemos que o CAS/MS em seu esforço de ser a voz 

oficial a falar para/sobre/pelo professor, nesta arena, promove uma interlocução indireta com 

ele. Podemos observar isso na interlocução com o Nuesp para seleção e contrato de 

intérpretes,  na oferta de curso de Libras online ou presencial, na abertura de canais de 

divulgação de materiais, na elaboração de videoaulas, no acompanhamento da nova política 

da implantação da Escola Polo Linguístico de Libras, no município em questão dentre outros. 

Toda uma articulação entre CAS/NUESP/Intérprete, o que chega de fato ao professor? Se eles 

em sua maioria denegam o conhecimento do Centro e respectivo material por ele subsidiado, 

nos abre a possibilidade de leitura de que há uma espécie de exclusão do professor quanto ao 

que seja o “como fazer” diante da especificidade da lei que lhe dita “o que fazer”.  

Empreendimentos de diversas ordens, num esforço continuado, que nem sempre faz 

que os aportes teóricos metodológicos da especificidade surda cheguem ao professor, e, 

quando chegam, pode ter sido por vias outras, por um mobilizar do próprio professor para tal.  

Mas, como toda palavra é “habitada pelo discurso outro” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 22), o 

sujeito constitui-se, discursivamente, heterogêneo, inscrito em dizeres que negam conhecer o 

CAS/MS. Mas, em sua negação, a afirmação de sua representação do estudante surdo, como 

sujeito da diferença, emerge, ainda que pelo viés de modelos clínicos, ainda que, fora da ótica 

dos estudos contemporâneos que ancoram o surdo na diferença linguística. Importa-nos 

observar que se tratam de representações que vêm juntas, em práticas discursivas a partir de 

dispositivos pedagógicos por ele usados, à sua maneira de fazer-se professor a partir do 
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(mover-se, trabalhar, procurar, mobilizar), do seu jeito, com base em suas concepções, na 

mesma acepção de Fonte(2010). 

Tal coexistência de representações, supostamente, ao largo da instituição CAS/MS, 

pode decorrer do fato de este órgão, além de enunciar de modo relativamente autônomo da 

SED/MS, (QUILES, 2015), enunciar como a voz dos discursos legais, produzidos, validados e 

oficializados, à revelia da voz do professor, na esteira do que asseveraram Silva Júnior; 

Mascia (2009).  

Em relação a uma prática cotidiana na escola destoante da legislação, Batista Júnior 

(2008) salienta que em grande medida isso se faz devido à escassez na formação do professor 

acerca da especificidade do surdo. Entendemos que seja além disso; os processos de 

subjetivação do sujeito professor no imbricamento de representações antagônicas, nas quais 

há uma denegação do oficial, decorre das relações de forças (FOUCAULT, 2014). 

Mesmo que se tenha a oferta de formação específica, canal de propostas didático-

pedagógicas etc., os saberes, que deveriam chegar até o professor, estão enviesados pelos 

técnicos do Nuesp, pelos intérpretes, de modo a chegarem ao professor fragmentos e isso 

interfere na constituição identitária do sujeito professor como “detentor do saber” e, por 

conseguinte, como sujeito com o “poder de ser” professor do surdo. 

Há uma complexidade que deve ser considerada, uma vez que o CAS/MS se situa no 

bojo de políticas da Educação Especial, por meio das quais existem os subsídios para o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE). No entanto, na escola regular, no lócus de 

enunciação do Ensino Médio, este centro se instaura para a efetivação da Educação Inclusiva 

do surdo. O próprio CAS/MS está representado entre discursos, o que resvala na construção 

identitatária do sujeito professor, também nesse entremeio discursivo.  

Silva (2014) admoesta que a acepção de educação “Inclusiva” é um retorno revigorado 

de “Especial”. Também, Silva Júnior; Máscia (2009, p. 298) entendem que o próprio Discurso 

Político da Educação Inclusiva de surdos (DPEI) constitui-se de uma somatória de “diversos 

documentos utópicos e embasados no desejo do ideal”, em que a inclusão passa a ser 

“desejo”; no viés do incluir para igualar, se processa a exclusão dos sujeitos, e se “estabelece 

um novo (mesmo) lugar”. 

Assim, a produção discursiva da inclusão de surdos se faz na tensão entre discursos 

antagônicos, dentro do próprio CAS/MS. Desde sua criação, em 2006, pelo Decreto Estadual 

nº 12.192, de 21 de novembro de 2006 e sua implementação pela Resolução/SED nº 2.049, de 

27 de novembro de 2006 ao ano de 2021, transcorreram-se quatorze anos e igualmente 

descontinuidades de governos e políticas.  
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A começar pela inconstância na designação do estudante com surdez: inicialmente, em 

2006, “como grupos diferentes”: “surdo, deficiente auditivo, surdocego e índio surdo” 

QUILES, 2015, p.78); seguida da primeira Resolução, “quadro de surdez” e a segunda 

Resolução, de 2011, vigente nos dias atuais, que volta a utilizar o enunciado “deficiência 

auditiva e retira o termo surdo, acrescentando a surdocegueira”, podemos observar a 

recorrência de representações diversas no dizer do CAS/MS. 

Quiles (2015, p. 78) adverte quanto ao emprego do termo “deficiência auditiva” (DA) 

no documento a englobar tantas pessoas em seus diferentes graus de baixa acuidade, o que de 

certa forma apaga as “singularidades linguísticas” do surdo – aquele, cuja experiência seja 

estritamente visual, de modo a fortalecer a “visão medicalizada da surdez”.   

Neste aspecto, a autora diverge do que postulou Sacks (2010), para quem o termo 

“surdo” é vago e tão abrangente que nos impede de levar em conta os graus de surdez, 

imensamente, variados; graus que, para este pesquisador tem uma importância qualitativa e 

incide na existência de sujeitos distintos, os com dificuldade para ouvir, os totalmente surdos.  

Na perspectiva discursiva-desconstrutiva, não há sentidos fixos, embora exista, no 

sujeito o desejo de totalidade. Esta discussão de categorizações dentro desta análise, ajuda-nos 

a entrever a falta de consenso quanto à designação do sujeito atendido pelo CAS/MS e pode 

vir a reverberar-se na instabilidade das representações do sujeito professor quando de sua 

apropriação de saberes sobre o estudante surdo e as verdades circulantes, no que tange a quem 

o autoriza a dizer-se professor, ou não, do surdo no Ensino Médio. 

Acerca das práticas pedagógicas para a especificidade surda, Brito, Ampessam e 

Pedroso (2018) apontaram fatores da resistência do professor em relação ao CAS/MS. Essa 

resistência se dá tanto sobre a ideia de desconhecimento sobre o CAS/MS quanto pelo 

conhecimento do Centro, mas não utilização dos recursos por ele ofertados. Isso ocorre em 

duas frentes: primeira, o desconhecimento das vias de acesso ao CAS; e segunda, a falta de 

identificação com discursos da Inclusão do surdo. 

Na mesma linha de análise problematizadora, Cavallari (2014) explica que, na 

construção do saber acerca do excluído, criam-se desejos para o outro, homogeneizando-o, 

pela Lei, sem sequer dar-lhe condições de posicionar-se quanto a isso. Cavalari se referia à 

falta de liberdade do sujeito surdo em escolher o modelo educacional que melhor atende sua 

necessidade.  

Ao considerar que a subjetivação do sujeito se processa como quem exclui o CAS por 

não identificar-se aos discursos por ele emanados,  podemos interpretar que de igual modo, o 

CAS/MS processa  a exclusão do professor, ao enunciar para e por ele, por força da Lei, 
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mediante interlocutores, numa via assimétrica. Nessa perspectiva, o sujeito a ser incluído 

torna-se o professor do surdo, por estar de fora da Lei, pois esta se constitui da ótica do  surdo 

e se interprete (SILVA JÚNIOR; MÁSCIA, 2009). O professor, excluído do CAS/MS, fica à 

deriva, servindo-se de dizeres que lhe chegam via intermediários, intérprete e Nuesp, por 

exemplo. Estes lampejos de (des)identificação com o CAS/MS podem resultar da falta de 

acolhida,  do desejo de pertença; há um dizer-se no emaranhado de discursos para um fazer,  

discursos que vem para execução, os quais já se instituíram, desde sua base legal, no processo 

de exclusão do professor,  e, mais, ainda, da possibilidade de, ao menos, este professor 

posicionar-se quanto a isso.  

Nos mecanismos acionados pelo professor para insistir em sua narrativa que 

desconhece o CAS/MS, podemos entrever a subjetivação de um sujeito do inconsciente, 

constitutivamente, dividido; impregnadas na língua(gem), ficaram as marcas de suas 

representações distintas; tal como no emprego repetido do enunciado “verdade”,  em: “na 

verdade” (10E); “para falar a verdade” (8B). Toda a sustentação da negação do conhecimento 

do CAS se desloca, porque tais enunciados tem a função discursiva de verificação do dizer e 

inscreve o sujeito e sentidos em movimento, em pontos de identificação, apenas.   

Assim, são processadas suas representações (con)fusas de si e do outro. O outro, no 

caso, o CAS/MS, é preciso negá-lo como uma estratégia de resistência aos discursos da 

Educação Especial revestido de Educação Inclusiva;  sua representação do outro, no caso, da 

Educaçao Inclusiva  está perpassada pela inscrição em discursos da psicologia clínica 

(OLIVEIRA, 2017) ao associar o CAS ao CAPS. A partir dessas reflexões, podemos dizer 

que a negação de conhecimento do CAS, o que, por conseguinte do acesso e utilização do 

material por ele disponibilizado ancora a (des)identificação do professor com os discursos da 

inclusão de surdo bem como sua resistência a eles, dadas as relações poder-saber, segundo 

Foucault (1979), em que saber é poder.   

Fazemos uma adendo, a título de  informações, que, ao rastrearmos documentos 

oriundos do CAS/MS para as escolas, no biênio 2017-2018, com vistas a saber seus discursos 

mais recentes, em circulação no espaço escolar, sondar as condições de produção de sua 

atuação, no período que antecedeu as entrevistas, destacamos duas CIs (Comunicação 

Interna), via e-mail institucional da SED/MS, gerado por número de protocolo, para fazer 

veicular no espaço escolar seus discursos: a  CI nº 1241, de 06/09/2017, da produção do 

Jornal em Libras, e a  CI nº 336 19/02/2018, acerca do oferecimento do curso de Libras 

Básico online à comunidade escolar surda. 
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Na primeira, identificamos uma relação direta com o uso de TICs na educação de 

estudantes com surdez, dada a utilização de recursos audiovisuais na web para a 

acessibilidade comunicacional deste sujeito, tais como, recepção de imagens e elaboração de 

jornal virtual. Circunstância tal que poderia gerar uma ampliação de sua leitura de mundo pelo 

acesso às notícias veiculadas, no respectivo jornal. A proposta se referia ao envio, na sexta-

feira, de notícias locais para serem interpretadas, em Libras, pela equipe do CAS, e, 

posteriormente, veiculadas no Blog: “http://cassedms.blogspot.com/” para os estudantes 

surdos terem acesso e oportunidade de atualizarem-se acerca de fatos locais. 

 Na ocasião, passamos a acompanhar as postagens desse Blog e verificamos que, 

semanalmente, era publicada uma notícia, em geral, interpretada em Libras, de assunto já 

noticiado em dois programas televisivos de amplo alcance nacional: Fantástico e Jornal 

Nacional, ambos da TV Globo. As ausências de notícia local, ou regional, em nossa leitura, 

implicam, em 1º momento, que as escolas podem não ter atendido à solicitação do CAS. Mas 

são mais de 350 escolas estaduais no MS, então, provavelmente uma ou outra deve ter 

atendido à solicitação do CAS/MS; ou em outra análise, significa que a ação sofreu de mal de 

arquivo (DERRIDA, 2001b), por meio de um corte na voz do professor pela não publicação 

do material por eles enviado.  

O acesso ao Blog colocou-nos em contato com o Canal do CAS/MS, no YouTube, 

lócus virtual onde observamos uma variedade de videoaulas temáticas na composição de um  

acervo. Não se tratava de nosso objetivo de pesquisa, mas fizemos a inscrição no Canal para 

sermos notificados de novas postagens e observarmos sistematicamente a regularidade na 

alimentação de videoaulas ampliadoras desse acervo de materiais didáticos voltados ao 

ensino-aprendizagem de estudantes com surdez por ele produzido.  

Entretanto, embora toda e qualquer CI da SED/MS segue em cópia para a CRE/12, 

devidamente numerada e descrita, não pudemos constatar a existência de uma concernente à 

disponibilização e acesso ao Canal, no período. Se houve divulgação deste banco de dados, 

para ser acessado pelo professor de aluno com surdez, ou pelo próprio aluno, isto se fez em 

período anterior ao investigado ou não se processou oficialmente. Esta situação dialoga com o 

discurso de desconhecimento dos professores quanto aos materiais e mesmo do centro, em 

suas narrativas de si.  

Se o órgão produz, e, ainda que contate a escola, o professor fique sem  ciência das 

ferramentas, ocorre tal como o professor de R3 expõe: “se virando” sozinho, para descobrir 

um caminho em que possa atender a turma e o estudante incluso, em concomitância. Essa 

obviedade tornou-nos significativa em nossa leitura da recorrente negação do conhecimento 
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do centro e de todo o material por ele validado (das dez narrativas de si coletadas, apenas dois 

sujeitos afirmaram ter ouvido acerca do CAS/MS) e, mesmo estes, não souberam detalhar o 

papel do centro em sua práxis, tal como em: R3, “eu não vou te falar mais detalhes... porque 

eu não sei assim a real proposta... né desse... desse órgão” (5D).  

A partir de uma descrição linguística, o adjetivo “real”, anteposto ao substantivo 

“proposta”, exerce a função valorativa e altera o valor semântico do termo. Um dos efeitos de 

sentido que essa posição implica é a leitura de que o sujeito identifica o CAS/MS, como 

discurso oficial, cuja função pretendida, de promover a educação da pessoa com surdez, nem 

sempre consolidada e condizente com a realidade escolar, com a conjuntura docente.  

A não divulgação das ações e banco de dados do CAS/MS pode ser interpretada como 

o funcionamento e prática de mal de arquivo, (DERRIDA, 2001b), pois a informação circula 

nos liames do CAS/MS, o NUESP, com o intérprete, e, sob poder arcôntico, chegam ao 

professor, o que tesoura destes competiu recortar. Afinal, o intérprete precisa assegurar seu 

lugar de fala, a partir de seu saber especializado, afinal também sua constituição identitária se 

processa no entremeio, no caso, “entre-meio, entre-línguas-culturas, entre-surdezaudição, 

entre-tradução-ensino (BRITO, 2016, p. 52).  

A sua assertividade do professor é o estudante com surdez em sua turma e que ele tem 

de ensinar. Assim, interpretamos que o jogo de forças sobre o (des)conhecimento do CAS/MS 

implica em não-saber e não-poder adotar suas políticas, estratégias no processo de 

sub(ob)jetivação do sujeito professor uma vez que se (des)identifica com os discursos oficiais 

para buscar o ensino-aprendizagem do surdo de modo mais facilitado e com apoio 

institucional. 

Para continuar na esteira do CAS/MS, acerca da utilização dos materiais por ele 

produzidos,  das narrativas de 4C, 5D e 7B, organizamos o quarto recorte: 

 

R4: 
“eu num num... num conheço... num desconheço esse material... não tenho 

acesso eu acredito que... assim eu não sei não posso falar pelos meus 

colegas mui/ muito pouco chega pra gente de informação em relação a 

isso... né pri/ éh eu tenho aqui apenas eu tenho treze salas... eu tenho apenas 

um aluno deficiente auditivo então... é como eu falei a gente tem trEze 

salas... tem professor que tem a/ vinte salas então a gente às vezes por falta 

de tempo ou a gente fica sem informação ou... não chega informação para 

gente às vezes... eu tô dentro da escola muito pouco sei sobre essa questão 

do apoio ao deficiente. (4C) 

“eu não conheço”; [...] “éh:: eu sei que tem um trabalho mUIto tímido... 

nessa questão aí... muito tímido... sabe de... de associá-los de trabalhar com 

ele... sabe de:: muitas vezes são pessoas isoladas né... a própria família 

guarda eles... então não é um jovem... que:: tem seus amigos saem para 
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tomar um sorvete sabe que:: dá uma volta na praça... eu vejo que isso 

acontece quando está vinculado alguma coisa... religiosa... aí eu vejo 

aconteceu mas na questão da sociedade fica restrito muito questão 

familiar... né e eles têm que romper isso... por quê? porque você sabe que a 

gente não vai só se relacionar com família a vida inteira... eu não vou te falar 

mais detalhes... porque eu não sei assim a real proposta... né desse... desse 

órgão”. (5D) 

“éh... aqui no/ atualmente na nossa escola... não no/ não temos o uso 

dele... é::h... não cheGOU... tá não chegou ainda a nosso conhecimento 

enquanto professores esses materiais para o uso com o surdo... EM sala de 

aula... não tenho por exemplo éh que fosse placas de identificação... algo 

pra... visual... éh folders é alguma coisa nesse sentido que desce um 

respaldo... nós não temos isso hoje trabalhando em sala de aula” (7B). 

(Grifos nossos). 

 

No enunciado “não tenho acesso eu acredito que... assim eu não sei não posso falar 

pelos meus colegas mui/muito pouco chega pra gente” (4C), observamos um dizer de si 

mesmo a partir da ótica do dizer do outro. O professor se individualiza pelo uso da 1ª pessoa 

do singular  “eu”, afirmando que não sabe em relação aos outros professores; ao mesmo 

tempo evoca a coletividade a partir do emprego de “a gente”, “nós”, “meus colegas”, o que 

estabelece uma contradição. A representação pelo olhar da categoria profissional 

correlaciona-se com a forma de assegurar a autoridade que dela emana quanto à veracidade do 

dizer, marca da heterogeneidade constitutiva do sujeito (AUTHIER-RÉVUZ, 1998), 

inevitável uma vez que todo dizer se constitui de outros. 

Nesse processo de amparar seu dizer em uma coletividade, (4C) sustenta seu dito, 

numa relação de poder (FOUCAULT, 1979). O fato não acontece apenas com ele, acontece 

com os colegas também. Todos vivenciam o mesmo drama, em sua ótica, razão para sua 

dificuldade de conhecer, bem como, de resolver o problema e fomentar a condição de 

trabalho, aquela que não lhe oportuniza dar conta do sucesso escolar do surdo. Dito de outra 

forma, ao denegar (AUTHIER-RÉVUZ, 1998) que não sabe acerca dos demais, mas na 

sequência deixa escapar enunciados da FD da categoria: “pra gente”, “ meus colegas” emerge 

o sentido de que não poderia falar pelos outros, sob a ética de afirmar apenas sobre si, mas 

que se inscreve no Outro para sustentar seu dizer de que a situação dos demais não é diferente 

da dele. 

Observamos também que o sujeito (4C), em R4, faz uso de numeral “trEze salas”, 

“vinte salas” e recorre à metonímia, isto é, ao todo com vistas a dimensionar como é 

dispendioso lidar com cada parte, para salientar sua sobrecarga de trabalho, e, por 

conseguinte, justificar sua impossibilidade de fazer a formação específica. Amplia a 

tonalidade do fonema /E/ em “trEze”, para marcar sua ênfase e sua convicção de ser o dono 
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de seu dizer e sua representação social do que seja ser professor de surdo e de ouvintes, 

situações concomitantes das quais ele tem de dar conta, porque lhe foi imposto por Lei.  

Um ponto a ressaltar é que quando ocorre de o professor realizar formação continuada 

em geral, o faz fora de sua carga horária, não lhe é concedida dispensa para que isso seja feito, 

nem lhe é ampliado o número de horas-atividade para acomodar as necessidades dos alunos 

com surdez ou outra especificidade. Mas a instituição lhe cobra um resultado condizente 

diante deste estudante e ouvinte. Aqui, temos tanto a falta de tempo quanto a grande 

quantidade de estudantes como fatores de impossibilidade da apropriação do escopo de 

saberes inclusivos. Além disso, o discurso da homogeneização, enviesado pela escola, sempre 

priorizou historicamente a maioria ouvinte.  

Em R4, no dizer do professor (5D), chama a atenção a intensidade gerada pelo 

advérbio “mUito”, e repetida logo à frente com a expressão “tem um trabalho mUIto tímido... 

nessa questão aí... muito tímido...”. Este advérbio que modaliza o termo “tímido” duas vezes, 

advêm do latim “timor”: “aquele que tem medo” (BUENO, 1968, p. 206) e permite que a 

noção de timidez se entrelace ao discurso do medo, costurado, durante anos, pelos 

profissionais na teia da educação de pessoas com surdez.  

A exemplo, “tímido” pode ser “medo” de não alcançar o ensino-aprendizado do 

estudante com surdez, “medo” da presença dele, “medo” de não se apropriar das condições 

comunicativas, devido ao não conhecimento da Libras, “medo” de fracassar com este aluno, 

um “medo” coletivo que atinge a categoria docente.  

O discurso do medo é construído a partir da existência do diferente como quem estaria 

fora do que é considerado normal, (FOUCAULT, 2010). Consideramos que o estar fora da 

norma, é sentir medo, o que por si mesmo implica discurso tal discurso perpasse o campo da 

anormalidade; o normal e o anormal coexistem, como o (a)normal, nesta leitura. Mas o 

normal pode referir-se ao padrão para o funcionamento das normas de um grupo social, o que 

de certa forma, apresenta um valor social, como regra a ser seguida com vistas ao coletivo.  

Nesse sentido, pode-se dizer que o estudante com surdez, nesta esteira da Escola 

Inclusiva, passa a ser representado como normal para o seu acolhimento e a inscrição em 

regras sociais. O hóspede acolhido na Lei (DERRIDA, 2003) passa a ser interpretado, pelo 

professor, como o estranho que chega para ficar por meio de seu trabalho “mUito tímido” 

(5D).  

Na ótica da (a)normalidade, podemos entender que o intérprete afunilou sua formação 

para acolhê-lo, entrando no ordenamento da ciência, pelos cursos em  universidades do país 

específicos para demanda, como Letras-Libras, por exemplo. Há de se entrever, no entanto, 



128 

 

que, mesmo que se queira, há licenciados em disciplinas do curricular comum, para quem a 

formação inicial, feita há muito tempo, não oportunizou a disciplina de Libras. Aqueles, a 

quem a carga horária de tal unidade curricular, na graduação, serviu apenas para uma leitura 

introdutória do assunto e não pode ampliar a condição de possibilidade e competir com o 

profissional deste nicho.  

O que ensejamos elucidar é que o professor, em grande medida, pela força da Lei, 

produz suas práticas de pensar acerca do quê, como e para quê ensinar, no emaranhado de 

dizeres oficiais organizados, da ordem da Educação Especial e da Educação Inclusiva, 

veiculados na escola. Isso é fato, ele sabe que seu fazer deve ser regido por tais discursos. 

Como práticas descontínuas, tais discursos se tornam dispositivos de normalização  do fazer 

docente, podem se cruzar, se ignorar ou se excluir. Por meio desse olhar, o que está fora da 

norma denomina-se desviante. Se o professor está fora, ele precisar se incluir-se, bem como 

incluir o outro. O estudante com surdez está fora, a quem o professor deve colocar dentro, 

mas não consegue consolidar esta ação sem gerar mais exclusão (CORACINI, 2007), uma 

exclusão de si, em relação ao contexto, uma exclusão do outro que não é a regra majoritária 

de sua sala. 

Para Foucault (2010), a norma está entre o disciplinar e o regulamentador, que se 

utiliza do dispositivo de disciplina e de controle para exercer o efeito de poder sobre os 

corpos. Segundo o autor, a norma é da ordem do político, não tem função de excluir, mas sim, 

uma função positiva para mudanças e transformações por meio de um poder normativo. Nesta 

esteira, Brito (2016, p. 33), com base na análise de documentos oficiais a respeito do tema, 

salienta que:  

 

A concepção de normalidade está presente na descrição do que se tem como 

ideal: diminuição das diferenças e igualdade de serviços, mas as implicações 

políticas, econômicas e educacionais podem ser vistas como semelhantes às 

que foram propostas na Europa, no século XIX, para lidar com o 

hostil/estranho.  

 

A norma serve para ser cumprida, com vistas à igualdade. Nesta esteira, podemos 

interpretar que o sujeito professor também tenta se identificar dentro da norma de ser 

professor de surdo, ainda que não tenha o conhecimento necessário/especializado para tanto. 

Disso também se processam as suas inumeráveis denegações quanto ao controle do saber lidar 

com a situação de aprendizagem do estudante surdo.  

Em sua narrativa, há um sujeito professor  que enfatiza a necessidade de correção 

sobre suas práticas; correção de si sobre si, de forma que temos a regularidade enunciativa, 
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em R4: “éh... aqui no/ atualmente na nossa escola... não no/ não temos o uso dele.... é::h... não 

cheGOU... tá não chegou ainda a nosso conhecimento enquanto professores” (7B), se 

estabelece em quase todos os recortes, dos 10 entrevistados. 

A este cenário, podemos alinhavar novos efeitos de sentido, como: “o professor, como 

profissional, não tem a capacitação para a demanda” e, por conta disso, passa a ser cobrado e 

corrigido por si pelo outro (sitema educacional e sociedade), para dar conta da questão da 

inclusão. O fato de relatar que “não chegou” por mais de uma vez, demonstra, via 

regularidade, o desamparo da prática. Institucionalmente, tem apoio, tem legislação, tem 

material, mas na prática não tem; quem mais precisa desse ferramentário pedagógico, 

fomentado pela Lei, está in-excluído dele. 

No R4 “eu vejo que isso acontece quando está vinculado alguma coisa... religiosa... aí 

eu vejo aconteceu, mas na questão da sociedade fica restrito muito questão familiar”, (5D) 

sobressai a FD religiosa (OLIVEIRA, 2017), no processo de subjetivação do professor em 

relação ao lócus de ensino do estudante com surdez ainda que nela, pela História tenha se 

processada em  contexto (a)normalidade. Neste caso, assim grafamos, para nos referirmos à 

ambivalência dos sentidos da palavra, provocada pela entrada do diferente, até então 

representado como “anormal”, no ordenamento oficial da inclusão.  A Igreja Católica pode ter 

contribuído ao entendimento do surdo como (a)anormais, uma vez que, pelo discurso bíblico, 

Deus fez o ser humano em perfeição, tal como Ele; assim, aqueles com diferença passavam a 

ser interpretados como imperfeitos, sendo, portanto, comparados ao oposto. Uma vez 

associados a outra criatura, poderiam ser excluídos do convívio social ou mortos, 

(FURTADO, 2008). 

Da FD religiosa, decorrem as obras de assistencialismo, que puderam dar a 

visibilidade a este grupo, ainda que tenha lhes inserido na FD de diversas ordens, dentre elas, 

a da incapacidade.  Sabe-se que na direção de acolher este sujeito  enquanto fiel que professa 

sua fé, os cultos evangélicos tem sido traduzidos e alimentado o mercado de produção de 

intérpretes. É deste contexto que o sujeito professor parte, ao dizer-se a partir da 

representação da  igreja como quem desmpenha o papel de inclusão mais que a escola.  

Na atualização do fio interdiscursivo, ressaltamos que na Idade Média, (PERLIN, 

2013) os filhos com surdez eram deixados com monges e freiras, porque famílias acreditavam 

numa anomalia decorrente de forças do mal. Podemos observar que professor se narra 

reativando estes dizeres, como no recorte que “muitas vezes são pessoas isoladas né... a 

própria família guarda eles...” (grifos nosso). Nessa esteira, podemos entrever um professor 

se subjtivando no/pelo olhar da igreja como espaço para a inclusão do surdo e não a escola.  
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Assim, um movimento a mesma instituição que historicamente foi condenada por estigmatizar 

as pessoas com surdez como excluídas, agora, no discurso do professor, evocada como a que 

faz o processo de incluir o surdo.   

Se no passado, a sociedade passou a reconhecer a Igreja como lugar de acolhimento,  

ao passo que a escola era representada socialmente como reparadora de suas imperfeições, 

com a função de fazê-lo falar a língua do ouvinte (SACKS, 2010) , via disciplinamento e 

entrada na ordem discursiva (FOUCAULT, 2014). No dizer de (5D) estabelece-se a 

emergência de sentidos de que na contemporaneidade, a Igreja tenha mais sucesso com a 

educação e inclusão do surdo que a Escola, pois sabe como a acolhê-lo e socializá-lo, a escola 

não; o próprio sujeito professor, como ente deste locus se reconhece hostil para com o 

estudante surdo: “ele já não é meu amiguinho” (5D). Mas considerando a leitura 

problematizadora de Silva Júnior; Mascia (2009,  p. 306), a inclusão nos moldes em que está 

posta na Lei,  volta-se a um combate social de “atitudes discriminatórias”, criando-se 

“comunidade acolhedora”. 

Diante desta conjuntura, interpretamos que, para o professor, este conhecimento sobre 

como atuar neste cenário, além de demandar dele o saber, demandaria extrapolar sua carga 

horária para efetivação de momentos de estudo. Entrevemos sua representação de surdo como 

hóspede. O lar “escola” é do professor em que a totalidade marcada pelos numerais “trEze 

salas” ou “vinte” (4C) se referem à morada dos estudantes ouvintes, não necessariamente do 

surdo. Voltaremos a falar sobre no item 4.5. 

Pelas regularidades enunciativas, podemos entrever deslocamentos nos dizeres de si, 

costurados a partir da leitura dos sentidos do CAS/MS, nas narrativas, em que observamos a 

constituição do sujeito professor na denegação da Inclusão, o que (re)força suas 

representações de si  sob a esfera da (a)normalidade. Segundo Erchert-Hoff (2004, p. 125), a 

denegação se constrói como um “mecanismo de defesa e de confissão” para dissimular a 

relação sujeito-exterioridade; “a denegação pode ser, pois, um lapso de linguagem, um 

esquecimento, em que o não significa a presença, a voz do Outro”, estratégia para tamponar 

a(s) voz(es) do(s) (O)outro(s) que  o constitui à revelia de sua vontade. 

4.2.1 Repesentações de si no/pelo olhar dos (O)utros  

 

Observemos o dizer acerca da representação de si a partir do intérprete, na sala de 

aula: 
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R5: 
“mas... a transição... fazer a ligação... com Eu tento conversar bastante 

co::m os intérpretes éh [...]” (3C) 

“o surdo... realmente é é difícil... eu não tenho aqui não sou 

especialista...”; “[...] eu preciso desta... deste elo de ligação... e isso quem 

me dá este elo... é a nossa intérprete...”; “[...] ... a ligação éh de libras pra 

ele... então eu vejo que falta Esse Aprimoramento... é é esse é elo da 

linguagem aí... ainda não está... perfeitamente ligado” (7B) 

“só que... a questão da libras os intérpretes ajudam muito porque imagina se 

o professor tiver que parar a aula pra fazer... a explicação em libras 

para o aluno eu acho que seria... da maneira que está... professor... e 

intérprete... acho que professor tem que conhecer novas metodologias 

tem que conhecer as especificidades que o aluno surdo te::m nesse 

sentido... mas eu acho que a lIbras... é importante... saber... mas eu acho que 

não é dEver do professor saber libras porque a gente tem o intérprete”. 
(9E) (Grifos nossos). 

 

Em R5, interpretamos as formas de subjetivação do sujeito professor enviesadas pela 

forma que olha para o intérprete. Para o sujeito professor, na sala, coexistem dois sujeitos com 

a função professor ambos em relação de forças: Ele e o intérprete, como se pode notar em “a 

explicação em Libras para o aluno eu acho que seria... da maneira que está... professor... e 

intérprete...” (9E).  O intérprete está a serviço do/ é para o professor, o intérprete é para ele, 

tal como, quando (9E) assevera “não é dEver do professor saber libras porque a gente tem o 

intérprete...”. O intérprete passa a ser representado como a voz do professor na para 

acessibilidade comunicacional do professorado com os estudantes surdos. 

O sujeito professor, em R5, representa o intérprete como um subordinado, a serviço 

dele, para fazer com que a informação chegue ao surdo, razão pela qual justifica sua postura 

de não buscar aprender Libras. Ancora-se nesta prerrogativa legal, de que há alguém para 

sabê-la, cuja presença é assegurada por Lei; e não toma para si questão da inclusão como uma 

demanda sua. Ao (des)identificar-se como professor do surdo, no Ensino Médio, podemos 

entrever o movimento de um processo de hostipitalidade do sujeito professor para com este 

sujeito, que ali se encontra hóspede acolhido na incondicionalidade imposta pela Lei à revelia 

de sua vontade,  conforem leitura de Brito (2016) na perspectiva  de  Derrida, (2003). 

Observamos que a alteração sonora sobre o fonema /E/ no verbo “dEver”, que 

significa “obrigação”, “compromisso”,  denotam a ênfase dada, a emergência do efeito de 

sentido que esse “dever” de saber a Libras, ao ver do professor, é do intérprete. Essa alteração 

fonética, no dizer e constitui marca de que o sujeito, na ilusão de ser fonte de si, se posiciona 

e salienta efeitos de sentido de que não é de sua competência ensinar ao surdo, isso é 

prerrogativa do intérprete, não apenas pela falta deste saber a Língua, mas como estratégia de 

poder para (des)identificar-se com esta função bem como com as prerrogativas que dela 
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decorre. A indefinição de papéis do Professor (TARTUCI, 2005), bem como  a própria 

indefinição na forma de designar o intérprete, nos discursos da CAS, conforme postulou 

Quiles (2015),  dialoga com as problematizações de Brito (2016) para quem o intérprete está 

representado com multiplicidade de papeis próprios, o que de certa maneira interfere nas 

formas de subjetivação de professor, faz-no mover-se nestas identidades. 

Ainda, em R5, “imagina se o professor tiver que parar a aula pra fazer... a explicação 

em Libras para o aluno eu acho que seria...”, a presença do artigo definido “o”, anteposto ao 

substantivo professor, marca que o sujeito enunciador se posiciona fora de sua função e se 

inscreve na ordem de dizeres institucionais sobre o que compete ou não no exercício da 

docência, como se fizesse uma avaliação do papel de professor. Em sua representação, o uso 

da Libras implica a interrupção da aula, “parar a aula”, uma vez que ele não leciona para o 

surdo, quem o faz é o intérprete, mediador que capta a aula dada aos ditos “normais”, entende 

e explica de forma que o aluno surdo possa compreender. 

 O sujeito professor tem dificuldade de descrever o processo de lecionar para o aluno 

surdo, uma vez tal função não é dele. Suspende o discurso várias vezes, via reticências, na 

busca por enunciados que, em seu processo de subjetivação, identifiquem os sentidos de 

lecionar para surdo. Para (9E) a exposição do conteúdo (re)organizada pelo intérprete, 

simultânea à sua fala, faz do intérprete um tradutor que realiza o papel de transmitir o 

conteúdo ao surdo, de forma automatizada, de ser a sua voz professor para o estudante e não o 

contrário, de ser a voz do surdo para o professor (BRITO, 2016), responsável pela 

acessibilidade comunicacional do professor para com o surdo, em uma via de mão única, e 

não aquele responsável pela interlocução, pela comunicação do surdo com o professor. 

O intérprete tem uma função de ser a voz do saber especializado, apegado a este 

discurso, está o professor, destituído do poder-saber da Libras, por conseguinte, à deriva, 

quanto a saber da especificidade surda. Estrangeiro em sua própria casa: a sala de aula, razão 

pela qual interpretamos que seja o professor quem torna-se “o estranho familiar” a não 

reconhecer-se em sua própria casa, pois, o hóspede, uma vez acolhido passa a ser seu inimigo 

e coloca em risco sua soberania como hospedeiro (BRITO, 2016, p. 178). 

Tal aspecto nos leva a interpretar o perpassar do discurso da Educação Inclusiva a 

partir da consideração de que as práticas constituem, de modo sistemático, os objetos de que 

se fala. Por exemplo, a LBI dispõe acerca da acessibilidade comunicacional do surdo, e, neste 

caso, podemos entender que volta-se à práxis. Pelo que emerge do dizer de R5, o discurso das 

políticas e a prática pedagógica estão em caminhos diferentes.  
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Um exemplo é o uso da tecnologia para suplantar a barreira comunicacional do surdo, 

configurado na LBI, assunto retomado no item 4.4. Esta conjuntura tem sido argumento de 

sustentação do fomento de subsídios tais como se apenas o suporte tecnológico, bastasse para 

efetivar a ação de incluir, sem alterar a estrutura. Este contexto, também, acaba por disputar 

espaço com a práxis pedagógica de suplantar barreiras ainda que manteve a égide do 

intérprete, fator humano inserido na ação de incluir o estudante.  

Há um deslocamento de sentido, na forma de representar a comunicação, a falta da 

língua. O surdo fala uma “língua espaço-visual, língua é corpo!” (SILVA JÚNIOR; 

MÁSCIA, 2009, p. 302), vista como pela LBI como barreira que deve ser transposta. O 

professor não se representa profissional na posição de dominá-la, porque existe outra pessoa 

que tem essa incumbência, ancorada em discursos de outro nicho da educação, que não o dele, 

a Educação Especial.  Na narrativa do professor, a comunicação é barreira para ele, ouvinte, 

uma vez que sente o descentramento de sua função de autoridade, de seu poder sobre o 

estudante, acerca de como se processa sua aprendizagem, devido a sua falta de Libras.  

A falta de partilha do sistema comunicativo também é vista como barreira pelo 

professor; neste aspecto, fala de si a partir da representação de estrangeiro na turma 

(DERRIDA, 2003), por não saber a Libras e comunicar-se com o surdo, como se pode ver 

em: “e... a maior dificuldade realmente era a comunicação... então... eu já:: procurei... 

compreender um pouco mais da/ de libras...” Não é o caso de (7B), mas se o professor 

assumir postura de resistência, como vimos em R5, por exemplo, isso dificulta ainda mais o 

estabelecimento de fluxo comunicativo entre professor e estudante com surdez. 

No dizer dos autores supracitados, o surgimento da Educação Especial, diversas 

informações foram se criando em torno do estudante com surdez; tais verdades passaram a ser 

reapresentadas como pontos nodais, utilizadas dentro e fora do campo da Escola Inclusiva. O 

professor fica à mercê das “verdades” que a escola veicula, ao longo do tempo, elas se 

cristalizam, o que pode ocasionar a regularidade de prática em desacordo com os discursos da 

inclusão e a sua resistência e como professor do estudante incluso, o que pode ser observados 

em R5, em: “eu preciso desta... deste elo de ligação... [...]  é é esse elo é da linguagem aí...” 

(7B). 

Assim, o professor representa a si como sujeito da falta, da falta do saber especializado 

do/sobre o outro, seu estudante surdo. Circunstância que o intérprete está ali para sanar, é o 

ente vindo da Educação Especial (no sentido de ser o lócus especializado na especificidade 

educacional), a qual o professor não pertence, pois diz: “não sou especialista”. Isso se salienta 

no momento de dar formas de designação, de mostrar domínio dos discursos autorizados pela 
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instituição escolar, a partir da Lei. Esse não saber-poder mexe com a constituição do sujeito 

professor, o faz se deslocar de sua condição base, de quem tem o saber-poder sobre o que 

ensinar e como fazê-lo, mas que não se representa capacitado, deixando-o desconfortável 

diante da conjuntura: “com o surdo... realmente é é difícil” (7B). 

As formas de resistência do professor se processa em suas práticas. Ao mesmo tempo 

que o professor é o princípio organizativo de seu dizer (FOUCAULT, 2014), pela sua voz 

ecoa discursos  do ouvintismo (FONTE, 2010), sob uma maneira de dizer-se, de subjetivar-se 

docente apenas para quem ouve a língua da maioria ouvinte, ao passo que não sabe o que 

fazer com quem não se encaixa em tal modelo. Pode-se interpretar que, para o professor, essa 

mudança de forma de educar violenta sua formação inicial, cujo foco não está nas 

especifidades educacionais. 

Mediante o articulado acima, descrevemos o R6, em que o professor narra acerca do 

que seja ser professor; acerca de como desenvolve sua práxis, com aluno surdo na turma.  

 

R6:  

 [...] então eu busco muito a questão acima do visual... tá éh:: eu falo um 

pouco devagar cê viu né? então como eles eu também busco falar mais 

pAUsadamente... que muitos têm a leitura labIAL... então eu tô... me 

esforçando ((risos)). (5D) 

“e... a maior dificuldade realmente era a comunicação... então... eu já:: 

procurei... compreender um pouco mais da/ de libras... já:... NÃO 

porque... em princípio foi da formação... mas devido à necessidade mesmo 

em poder atender... e aí eu comecei a estudar... eu tive eu TInha que me 

aprimorar para poder se comunicar com ele... eu não sabia por exemplo 

como expliCAR... e como ele poderia entender simplesmente na/ no labial... 

não eu tinha que mostrar gestual também... e isso. (7B) 

“eu pego a gravação seja mais pausada...”; “[...] trabalho com oralidade 

trabalho com/... o debate é difícil pra ele participar mas ele participa...” 

[...] “conversando com a ((nome da técnica)) que vem aqui... com a 

((nome da técnica)) que vem aqui ela falou assim “você pode só que você 

direciona ele tenta ir lá conversar com ele junto com a ((nome da 

intérprete)) pra você perceber que ele que ele também é capaz de 

desenvolver a mesma metodologia que você preparou para os demais 

alunos...” entendeu? então hoje em dia eu não tenho problema em trabalhar 

com ele não nem barreira nenhuma”. (8B) 

“a gente constatou que a maior barrEira não era a ((nome da disciplina)).... e 

sim a linguagem...”; “[...] o surdo dentre outros problemas na problemática 

do surdo... eu creio que a linguagem é a maior.” (9E) (Grifos nossos). 

 

Os enunciados de (5D) “falo devagar, pAUsadamente, leitura labIAL... falava 

pausadamente”, “maior dificuldade realmente era a comunicação... no labial mais pausada 

oralidade” reformulam o dizer na FD do Oralismo, em que os enunciados “bem claro”, 
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“direto” marcam que, no imaginário do professor, o surdo não capta as informações com a 

mesma velocidade de percepção do ouvinte.   

Segundo Júnior; Máscia, (2009, p. 302-303), na educação de surdos,  o “Oralismo é 

muito forte”. Interpretamos que este discurso ancora a resistência do professor, e sua 

denegação da surdez; tal FD coexiste no dizer do professor, mesmo porque na prática, a 

especificidade surda convive com a escassez de recursos humanos e materiais, razão pela qual 

a prática de ensino-aprendizagem se processa a partir de “parâmetros curriculares 

ouvintizados”.  

Essa postura permite conjecturar que o professor se inscreve em dizeres que 

confundem surdez com capacidade cognitiva, e se ilude que enunciar desta posição o torna 

um professor inclusivo, alinhado ao discurso oficial. A prática da leitura labial vem de um 

passado de oralização que repudiava qualquer comunicação pela via gestual (SACKS, 2010). 

A falta de conhecimento em Libras leva o professor a fazer uso, inconsciente, de táticas que, 

no passado, foram usadas para oprimir o surdo em sua escolarização.  

Emerge de seus dizeres a representação estereotipada do surdo, como o incapaz, 

aquele que demora a aprender, viabilizada pela ideia de (a)normalidade, (FOUCAULT,  

2010). Ele representa sua prática de expor e falar o conteúdo como a que lhe permite tratar da 

diferença linguística do surdo, uma vez que sua representação do surdo se ancora no dizer 

oficial, onde a presença do Ouvintismo se faz notar.  

Em continuidade com o processo analítico de R6, também é possível observar o 

professor que deseja apropriar-se do saber sobre o outro encontra circunstâncias de adaptação, 

para implementar as metodologias específicas, entretanto, ao relatar isso a quem representa a 

instituição responsável, pela especificidade surda, a técnica do Nuesp, esta lança a 

responsabilidade de fazer específica sobre o sujeito professor, como se ele não estivesse 

sabendo aplicar a estratégia de forma que surdo também seja inserido no contexto de aula tal 

qual podemos ler em: 

[...] o debate é difícil pra ele participar mas ele participa...” [...] 

“conversando com a ((nome da técnica)) que vem aqui... com a ((nome da 

técnica)) que vem aqui ela falou assim “você pode só que você direciona ele 

tenta ir lá conversar com ele junto com a ((nome da intérprete)) pra você 

perceber que ele que ele também é capaz de desenvolver a mesma 

metodologia que você preparou para os demais alunos...” entendeu? (8B) 

 

Notamos que o professor relata a conversa com a técnica e ela desliza a queixa do 

professor da dificuldade do aluno para falta de traquejo  profissional dele: ““você pode só que 

você direciona ele tenta ir lá conversar com ele junto com a ((nome da intérprete))””. A 
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orientação dada se volta ao suporte não para o aluno entender melhor o processo da aplicação 

de um debate, (tática citada pelo professor), mas para o professor se dar conta de que o 

estudante “é capaz de desenvolver a mesma metodologia” (8B) preparada para os demais 

alunos.  

A técnica assevera: “pra você perceber que ele que ele também é capaz”; assim, 

emerge do dito do professor que os entes do órgão creem que os profissionais da educação 

taxam os alunos como “incapazes” e que a inclusão não se dá de forma efetiva, porque o 

professor não faz o que deveria fazer para o rendimento escolar destes. Isso demonstra que 

mais uma vez o sistema canaliza o fracasso escolar, mediante as mudanças que são impostas, 

sobre o professor, cuja função é cumprir e fazer dar certo a todo custo, se não quiser que a 

culpa da falta de êxito recaia sobre si. 

Ao dizer “a mesma metodologia que você preparou para os demais alunos”, o dito da 

técnica, relatado pela voz do professor, mostra que ela vê o planejamento do professor como 

feito para os alunos ouvintes e não para o aluno surdo incluso. Sugere que o professor 

interfira no andamento da atividade “você direciona ele tenta ir lá conversar com ele junto 

com a ((nome da intérprete))”, colocando sobre o professor a responsabilidade de fazer o 

estudante surdo “desenvolver a mesma metodologia” usada para os ouvintes.  

Ao professor interferir no processo junto à intérprete, já não é mais a mesma estratégia 

dos demais, assim fica exposta a rotina do docente que é lotado nas salas com alunos inclusos: 

ele tem de fazer ajustes e adequações para que a inclusão aconteça, a partir das mesmas 

práticas para os ouvintes, uma identificação a compreendida como aumento da carga de 

trabalho, pois os estudantes ouvintes também tem suas singularidades a serem atendidas.  

No recorte seguinte, trazemos narrativas de sido professor, acerca de sua metodologia, 

para dialogarmos com o recorte anterior que toca nessa questão. Em R7, que ora 

apresentamos, observamos na trama discursiva dos nós, os efeitos contraditórios entre o 

mesmo e o diferente (CORACINI, 2007). 

 
R7: 

“óh... a minha metodologia... é::h principalmente assim com eles às vezes eu 

procuro... eu explico atividade... para sala toda e:: sempre fico no pé assim 

dos meus colegas no/ dos profissionais que trabalham lá “óh se você não 

entendeu também ou ele” eu to/ vo/ eu vô individualmente sempre tô 

perguntando... porque eu também não tenho só os dois surdos... tenho mais 

um... mais um aluno que:: ele... na verdade ele não é um cadeirante... ele tem 

um tipo de problema que sofreu um acidente né... então a memória dele é 

curta sabe? então assim... tem esses três tipos de alunos... que a gente 

tem que desenvolver uma metodologia diferenciada”;“[...] mas aconteceu 

de/... eu trabalhar com atividade diFErente... uma prova um trabalho 
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diferente para ele... mas assim como... éh trabalhando diferenciado também 

com a mesma... turma o/ com a mesma atividade que eu dou para turma dá 

na mesma... então assim eu voltei fazer tudo junto... porque:: ele é um aluno 

que ele esquece né... de um dia para o outro... então todo dia você tem que 

tá pegando... é::h conversando com ele... é::h explicando novamente... 
então se for para fazer uma coisa diferenciada com ele (igual)... não vai dar 

em partes né... então procura chamar atenção  dele na hora ali... que nem os 

meninos na hora que eu estou explicando... aí eu já expliquei... vou lá “e aí 

o:: aluno” pergunto pra ele “você com professor que tá junto... quer que 

eu explico de novo? tem uma outra maneira que você quer que eu 

explique novamente?” (2E). (Grifos nossos). 

 

Nos enunciados: “para sala toda”, “dou a mesma prova... mesma atividade” há sinais 

de tentativa de homogeneização na prática discursiva do sujeito professor, ele tenta dar a 

entender que coaduna com a ideia de igualdade presentes nos documentos oficiais, coloca 

ouvinte e surdo no mesmo patamar de atendimento educacional. Ressalta, ainda, que para o 

surdo entender vai até a carteira e pergunta se compreendeu e se quer que explique de novo, 

desse processo emerge a ideia de que o surdo seria incapaz de pegar a orientação de primeira, 

mesmo com a presença do intérprete, como o elo da comunicação: “aí eu já expliquei... vou lá 

“e aí o:: aluno” pergunto pra ele “você com professor que tá junto... quer que eu explico de 

novo? tem uma outra maneira que você quer que eu explique novamente?”. 

Do dizer de (2E), erige-se a comparação do surdo a alguém com déficit de memória, 

para quem a professora precisa reiterar informações, pois esquece do que foi dito com 

facilidade, o que se materializa na língua, pelos termos: observe “então todo dia você tem que 

tá pegando... é::h conversando com ele... é::h explicando novamente”. “de novo”, 

“novamente”, “todo dia”. 

Em relação à metodologia, observamos o estabelecimento da tensão entre 

homogeneizar e diferenciar as práticas; os sentidos escorregam-se no enunciado 

“diferenciado” em: “a gente tem que desenvolver uma metodologia diferenciada: ... só que eu 

vou lá na carteira “óh você entendeu? você quer que eu explico novamente né” ou até com 

“professor” já falo “óh qualquer coisa se não entender eu vou lá eu tô aqui” (2E).  

Observemos “só que”, uma locução conjuntiva, com o valor semântico de negar, opor, 

ou restringir, com uma ênfase maior de contrapor o que foi afirmado anteriormente: o 

professor explica o conteúdo a todos, porém, para o surdo, além de explicar, vai até ele na 

carteira, pergunta se entendeu, se coloca à disposição para explicar novamente. A 

representação feita é de que ensinar ao estudante com surdez demanda mais esforço e 

disponibilidade do professor; reverbera uma delimitação de espaços contraditórios, um “aqui” 

que se contrapõe com o “lá”, quer sejam lugares, línguas, culturas, discursos outros que este 
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“lá” (espaço de enunciação do surdo) demanda, marcado pelo emprego dos dêiticos de lugar: 

“lá x aqui”, como retomaremos adiante. 

Em R7, a marca de que o atendimento de um não é o atendimento do outro se 

estabelece no discurso do professor. Por exemplo, ao explicar a atividade, checa se o 

estudante compreendeu, de modo insistente; o mesmo não faz em relação ao ouvinte em seu 

processo avaliativo. Isso de certa forma significa que o sujeito professor não confia na 

autonomia do surdo e se propõe a checar se sua compreensão foi efetivada, ainda que por 

outra língua, que não a do surdo, pelo uso da modalidade oral, pela fala, pela pergunta, pela 

exposição do conteúdo, pelo mover-se até sua carteira.  

Esta prática de vigilância e controle se processa sob o olhar do intérprete –  o hóspede 

que incomoda porque tem o poder-saber especializado, oficializado, tem o poder-ser a voz do 

surdo e tem o poder-ser a voz e o saber do professor, também. Trata-se de outros que lhe 

falam e lhe causam instabilidade, razão pela qual evoca a voz do coletivo, da categoria 

professor, para sustentar sua ilusão de pertença e acolhimento. Trata-se de fomas de 

resistência.   

Ainda, na narrativa: “ou até com “professor” já falo “óh qualquer coisa se não 

entender eu vou lá eu tô aqui”. Primeiro, o professor representa o intérprete como seu 

equivalente, designando-o como “professor”, ainda que não seja exigida deste a formação 

para tal. Segundo, este jogo de lugares, marcados pelos dêiticos “lá” em contraposição com 

“aqui”, leva-nos a entrever a coexistência dos dois lugares da enunciação do professor, na 

mesma sala de aula: o “lá” e o “aqui”. 

Primeiro, o “lá”, (lócus da diferença, lar do outro, a carteira do estudante surdo 

demarcada pelo distanciamento entre eles), lugar  para onde o professor “vai” na condição de 

este não tê-lo entendido. Abrimos parênteses para entender que o fato de repetir, refazer as  

exposições do conteúdo, perguntar se entendeu, e marcar seu esforço por ensinar desconstrói 

sua representação de intérprete como professor, porque demonstra que a tal “professor” falta o 

saber específico do componente curricular ali ministrado. 

Segundo, o “aqui” (espaço da aula, lócus do professor, seu lar, onde ele se sente 

acolhido porque enuncia para uma maioria ouvinte, que, em seu imaginário, o compreende, 

portanto, com os quais se identifica.  Ele “vai” “lá” quando não o entenderem, mas permanece 

no “aqui”, sob a ilusão de ser entendido. Dessa ida e volta a lugares de enunciação, faz 

questão de destacar a (não) presença da diferença. Esta passa a ser percebida a partir do olhar 

do intérprete, o que reverbera a constituição de um sujeito professor no entremeio de 

discursos, e, igualmente,  entre línguas e culturas (BRITO, 2016). 
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Passemos ao Recorte 8, para observamos a regularidade e o deslocamento dos 

enunciados “diferenciada” e “diferente” presentes nos dizeres acerca de sua metodologia, e 

dessa forma empregada: 

 

R8: 
“[...] que a gente tem que desenvolver uma metodologia diferenciada”; 

“[...] mas aconteceu de/... eu trabalhar com atividade diFErente... uma 

prova um trabalho diferente para ele... mas assim como... éh 

trabalhando diferenciado também com a mesma... turma o/ com a 

mesma atividade que eu dou para turma dá na mesma... então assim eu 

voltei fazer tudo junto... [...]” (2E). 

“[...] tem que trabalhar com umas metodologias diferenciadas com esses 

alunos...”; “[...] “teria que trabalhar com com o aluno dentro de sala de aula 

né... com a metodologia diferenciada...”; “[...] vou ser sincera... eu tenho... 

éh uma aula apenas na semana dentro da sala da/ do desse aluno que é 

deficiente então não me dá muito tempo também pra eu trabalhar com essa 

aluna de forma diferenciada a gente procura trazer dentro do âmbito digital 

aí o acesso a algumas alguns aplicati::vos... éh trabalhar alguns conceitos né 

com ajuda do próprio intérprete... é o que tem tem sido feito ainda...” (4C). 

“[...] e às vezes você só tem um aluno surdo você vai fazer tu::do isso por 

causa de um aluno surdo né... vai vai fazer... o:: que eu faço eu faço minha 

prova diferenciada esse ano eu falei pro:: pro intérprete esse ano eu peço 

desculpa... que:: pa/a primeira prova eu não fiz eu não tive”; “[...] eu falei 

assim eu não vou digitar uma prova especial agora”; “[...] “numa prova só 

pra eu vê...” (6D). 

“[...] a avaliação... eu acho que assim... ela é um  pOuco diferenciada né na 

medida do possível...”; “[...] “e aí eu ajudava eles... fazia metodologias 

diferenciadas testava tecnologias... fazia uma anÁlise de como Era... que 

eles... como eles tavam aprendendo como eles não estavam... [...]”(9E). 

“[...] diferente mas igual... diferente dentro das limitações dele mas igual 

usando os mesmos assuntos as mesmas temáticas que qualquer outro aluno”; 

“[...] de repente pro ouvinte eu contextualizaria tudo pro surdo... eu faço um 

meio a meio pra ele ter possibilidades di/ diferentes... ali de alcançar né... 

uma pontuação dentro da média”. (10E).(Grifos nossos). 

 

Neste Recorte 8, encontramos a recorrência de “diferenciada(s)”, oito vezes, e de 

“diferente”, três; desta forma, observamos os deslocamentos dessa regularidade. Há, ainda, a 

repetição de “diferenciar/ diferencida(o)”, ao longo de todas as narrativas, por 17 vezes, e de 

“diferença/diferente”, em 24 ocorrências, em geral, relacionadas à representação de 

metodologias adotadas na turma.  

“Diferenciado” é particípio do verbo “diferençar/diferenciar”, cujo significado é 

marcar a ação de “tornar diferente” (BORBA, 2011, p. 438).  No enunciado “metodologias 

diferenciadas”, este item lexical “diferenciado” exerce a função semântica de qualificador do 

núcleo do sintagma nominal “metodologias” e estabelece sentidos outros não equivalentes ao 

estabelecidos quando se emprega o adjetivo “diferentes”, tal como em: “metodologias 
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diferentes”. Na História, ser ou ter algum traço “diferente” serviu como marca para 

estigmatizar o sujeito em questão, minorias sociais, o que pode ser constatado nas lutas como 

as prostitutas por exemplo (BARBOSA, 2008). 

Para tamponar o efeito negativo que o termo “diferente” abriga, “diferenciado” surge 

com vistas a qualificar, de modo positivo, o termo a que se refere, como podemos observar na 

expressão “atendimento diferenciado ao cliente”, da ordem do discurso comercial que produz 

o sentido de particularidade, de individualidade em relação ao todo.  Um dos efeitos de 

sentido de “metodologias diferenciadas” advém dessa lógica mercadológica, bem como da 

ordem do dizer politicamente correto. 

Por meio destes enunciados que se repetem, interpretarmos o embate de forças nas 

narrativas de R8: “tem que desenvolver uma metodologia diferenciada” (2E), “tem que 

trabalhar com umas metodologias diferenciada [...] teria que trabalhar com [...] a metodologia 

diferenciada... [...] pra eu trabalhar com [...] de forma diferenciada” (4C). Observamos que há 

três construções perifrásticas de infinitivo em que o verbo auxiliar “ter” e verbo principal 

“desenvolver/trabalhar” estão ligados pela partícula “que”, considerado equivalente à 

preposição “de”, pela Gramática Normativa. Em seu estudo preliminar de preposições em 

perífrases, Souza (2011) faz uma síntese do estudo do linguista João de Almeida acerca do 

aspecto, da modalidade e do tempo em perífrases verbais de infinitivo:  

 

[...] o aspecto (inceptividade, duração, terminação, iteração35); a modalidade 

(necessidade e obrigatoriedade, possibilidade e probabilidade, volição e 

desejo, ordem e proibição) e tempo (futuridade e a imanência, presente de 

momento e passado recente. (SOUZA, 2011, p.17), (grifos nossos). 

 

As construções perifrásticas em questão “tem que desenvolver”, “tem que trabalhar”, 

“teria que trabalhar” produzem os efeitos de sentido de necessidade imperativa e imanente, de 

se realizar algo postulado pelos verbos de ação “desenvolver”, “trabalhar”. Trata-se de  uma 

constituição subjeito professor no/pelo ordenamento do outro, neste caso a Educação 

Inclusiva – instaurada pelo Estado com vistas a incluir no Ensino Regular um sujeito 

subsidiado pela Educação Especial, em termos de políticas e recursos. 

O professor inscreve-se nesse discurso, vinculado à formação discursinva pedagógica, 

e narra-se na eminência de cumprir ordenamentos acerca do atendimento educacional do 

surdo, de forma específica, o que torna-se contraditório, mediante a proposta do escopo legal 

da inclusão, quando qualifica o que deveras executa: “mas aconteceu de/... eu trabalhar com 

                                                      
35 Inceptividade indica começo de ação ou processo; Interativo se refere a ciclo, repetição, (MICHAELIS, 2018). 
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atividade diFErente... uma prova um trabalho diferente para ele... mas assim como... éh 

trabalhando diferenciado também com a mesma... turma o/ com a mesma atividade que eu 

dou para turma dá na mesma... então assim eu voltei fazer tudo junto...”  (2E). 

Cada item lexical “atividade”, “prova”, “trabalho” está qualificado como “diferente”, 

e, não, “diferenciado”; ainda, a ênfase na entonação do /fe/ em  “diFErente” se constitui 

marca linguística de sua representação do estudante surdo na ótica do estigma, do ser 

“diferente”. Na disputa pela instauração da unicidade do sentido, sobressai a tentativa do 

sujeito professor mostrar-se como aquele que está alinhado à Educação Inclusiva, mas suas 

ações lhe contradizem.  A diversidade de representações do sujeito reverbera a existência de 

momentos de significação, no discurso, (CORACINI, 2009). Em uma (con)fusão de relações 

entre trabalhar “diferente” e “diferenciado”, deixa escapar que o movimento pedagógico que 

atende o surdo é o mesmo que atende o ouvinte. 

Tal (con)fusão pode ser observada nas justificativas: “às vezes você só tem um aluno 

surdo você vai fazer tu::do isso por causa de um aluno (2E): “[... ] vou ser sincera... eu [...] éh 

uma aula apenas” (4C). Os enunciados “só”, apenas”, “tu::do” marcam a  constituição 

identitária de um sujeito pela contradição. Discursivamente, se diz inscrito na Educação 

Inclusiva pela repetição de enunciados desta ordem: (metodologias diferenciadas, por 

exemplo), mas suas ações destoam: “mesma... turma o/ com a mesma atividade que eu dou 

para turma dá na mesma... então assim eu voltei fazer tudo junto...  (2E), “[...] diferente mas 

igual... diferente [...] mas igual usando os mesmos assuntos as mesmas temáticas que qualquer 

outro aluno” (10E), (grifos nossos). Na ilusão de dizer de si mesmo, o professor processa a 

inclusão no âmbito de acolhimento social, na turma. No item 4.3. retornamos a esta narrativa. 

A ideia de que precisa atender esse aluno de outra forma, leva o professor a encará-lo 

como uma demanda a mais, para além dos ouvintes, avaliá-lo não se dá como para o restante 

da turma. Nesse processo, faz a balizagem de que para o ouvinte a metodologia se processa 

homogeneizada, mas para o aluno surdo as mobilizações divergem “você vai fazer tu::do isso 

por causa de um aluno surdo né”(4C). Em seu imaginário, os alunos ouvintes vão lidar com a 

metodologia da mesma maneira, por estarem na categorização de “normalidade”, mas sabe-se 

que cada pessoa tem sua idissincrazia para aprender, em face do mesmo procedimento 

aplicado. 

Uma leitura possível é que o  professor organiza as justificativas com vistas a 

correlacionar teoria e prática, deliza entre uma postura de responsabilizar-se e ao mesmo 

tempo culpabilizar-se, na ilusão de que se identifica com a Educação Inclusiva, marca isso 

linguisticamente. Entretanto, ao narrar-se quanto a sua prática pedagógica, entra em 
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contradição quando realiza ações para toda a turma, sem distinção para depois deixar escapar 

que desenvolve “avaliação diferenciada” (9E) para o surdo, apenas respeitando temática e 

assunto.  

O professor se identifica com o discurso da inclusão em termos de inserir seu 

estudante, promover a socialização dele, tal como postulou Quiles (2015) de que na rede 

estadual sul-mato-grossense, a inclusão de surdo se faz nesse viés, do acolhimento social. Em 

termos de aprendizagem para o surdo, tal modelo se tornou insatisfatório, razão pelo qual a 

autora aponta a necessidade de uma escola onde o ensino bilíngue passa a ser apontado como 

alternativa para otimizar a aprendizagem do surdo. Estar na sala com os outros e socializar, 

não é garantia de estar incluso, em termos de aprendizagem. 

No movimento analítico, a mobilização para uma Escola Polo Linguístico de Libras 

deriva de uma reivindicação da comunidade surda na direção de desvincular-se da Educação 

Especial, que perpetua representações estigmatizados do surdo. Também, uma escola para 

essa especificidade educacional, no ensino básico regular e respectivas políticas, asseguraria o 

direito do surdo de ser representado em sua diferença linguística. No entanto, há de se 

considerar, além da existência de um contingente de pessoas com diferentes graus de acuidade 

auditiva, que nem todos usam a Libras, nem se representam surdos. Novamente, entram jogo 

discursos oficiais a ganharem corpo na escola, deixando por escanteio a voz do professor. A 

proposta mantém os estudantes atendidos na sala regular, o que basicamente mudaria é a 

concentração na mesma escola, de estudantes com surdez e intérpretes com vistas a fortalecer 

os vínculos  entre eles, não necessariamente, com o professor. 

Nessa direção, de um narrar-se entre discursos oficiais, trazemos a seguir os recortes 

que versam sobre o uso das TICs no mesmo lócus enunciativo, e problematizar quanto a como 

se processa a subjetivação do sujeito, na perspectiva de uso das TICs.  

Na esteira de tecermos um gesto de interpretação, em suas narrativas, o sujeito 

professor se (des)diz, (contra)diz,  e se (des)identifica, na trama de discursos oficiais que  dele 

esperam (in)eficácia do processo de ensino-aprendizagem do surdo. Multifacetado, híbrido, 

fluido, o professor se constitui sujeito nos entremeios discursivos dessa conjuntura. Assim, a 

narrativa de 4C será retomada na leitura da relação entre “metodologias diferenciadas” e o uso 

de TICs na escola, no item que segue. 

 

Eixo III - Na tentativa de (des)identificações: relações saber-poder 
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Nesse Eixo, mobilizamos gestos de interpretação norteados pelo objetivo de analisar, 

no processo de subjetivação, como ocorrem as (des)identificações do sujeito professor com os 

discursos oficiais que são veiculados e validados na escola acerca do estudante com surdez. A 

partir do questionamento de como ocorre a subjetivação do sujeito professor de surdos, no 

Ensino Médio, na perspectiva de discursos de uso das TICs, inicialmente, e na ótica da in-

exclusão. 

4.3 Nas narrativas de si: os sentidos de TICs  

 

O recorte R9, que segue, compreende a narrativa de 6D, acerca do ter ou não recurso 

específico para lecionar ao surdo. Nesta narrativa, reporta-se a sua experiência de 

arrependimento por ter reprovado um deles, no ano letivo anterior à entrevista, de modo a 

afirmar que isso não reincidirá porque tem uma nova concepção do tema. Narra-se na 

alteridade do que seja avaliar o estudante surdo e sua experiência neste processo. Em seguida 

passa a justificar por que não reprovará o surdo. 

 

R9:  

[...] diferente de de um aluno normal... eu não consigo me comunicar 

com ele o problema às vezes não É... do surdo... o problema É meu... eu não 

sei me comunicar com o aluno surdo... eu não sei... então eu não sei vê se 

ele realmente tá entendendo ou não mas eu sei me comunicar com o 

aluno normal... com o que anda que ouve que fala... e aí eu consigo 

analisar que se realmente ele é pilantra ele não faz a tarefa que ele não quer 

eu consigo saber se ele trabalha ou não trabalha eu consigo saber dele a 

respeito de outros professores outros professores comentam fulano de tal tal 

tal com o surdo não... poucos professores sabem da vida do surdo... vamo 

começar daí ah né... éh:: surdo... tal silêncio então assim... éh::... dó? não 

é dó... éh:: uma situação que pena... que eu enquanto professor não tenho 

o::utro meio a não ser de giz e lousa... pra trabalhar me comunicar com ele 

eu não sei falar Libras. (6D). (Grifos nossos). 

 

O marcador discursivo “não” está, regularmente, marcado por 14 vezes no dizer de 

6D, em R9. Essa necessidade de negar algo, se torna significativa, afinal, o que o sujeito 

enseja tamponar por meio de sua recorrente negativa? Implica-se a subjetivação de sujeito a 

partir de sua inscrição em formações discursivas antagônicas: no mesmo enunciado negativo, 

há o afirmativo, há o discurso outro a ser recuperado pelo acionamento de dizeres já ditos e 

cristalizados na sociedade, a que nos propomos verificar. 

Por exemplo, em “não tenho o::utro meio a não ser de giz e lousa... pra trabalhar me 

comunicar com ele eu não sei falar Libras” (6D), observamos o prolongamento de vogal /o/; 
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tal extensão se configura a marca da hesitação do sujeito quanto ao que seja este “outro 

meio”, de que não dispõe, em contraposição ao meio “giz e lousa” de que dispõe “para 

trabalhar”/“comunicar-se” com o surdo.  

O pronome indefinido variável “outro” (referindo-se à terceira pessoa do discurso 

(ele), de modo vago, sem que se possa definir), marca a existência do “meio” a que o sujeito 

hesita designar. A função semântica desse “outro” neste enunciado corresponde a recuperar o 

termo “Libras” como o “meio” que falta ao professor para a sua comunicação com o surdo e, 

por conseguinte, para o seu “trabalho”, para o exercício de uma prática voltada à 

especificidade surda, conforme podemos observar no enunciado: “eu não sei falar Libras”. 

Destacamos de R9: “não consigo me comunicar com ele” “o problema às vezes não 

É... do surdo... o problema É meu... “eu não sei me comunicar com o aluno surdo... “eu não 

sei... “eu não sei vê se ele realmente tá entendendo ou não”; “ele não faz a tarefa” “ele não 

quer” “se ele trabalha ou não trabalha” “com o surdo não” “éh::... dó? não é dó” “não tenho 

o::utro meio a não ser de giz e lousa... “eu não sei falar libras” (6D), com vistas a salientar as 

negativas dos sujeito a partir de seu dizer de si , mas a partir da alteridade; ele fala não apenas 

de si, como se processa na língua, pelo emprego  do  pronome pessoal em primeira pessoa do 

singular “eu”; o outro emerge, no emprego do pronome pessoal da terceira pessoa do discurso 

“ele”, acompanhado de verbos significativos (de ação “fazer”, “querer”, “trabalhar”), como 

podemos constatar em  “ele não faz a tarefa”, ele não quer”;  “ele trabalha ou não trabalha”. 

Ainda neste dizer, o professor relata no seu dito que tem dificuldade de perceber o rendimento 

do estudante surdo pela representação “não faz tarefa, não quer, não trabalha”. 

Diferentemente, consegue fazer isso com o aluno ouvinte, a quém ele designa como “normal”. 

Assim, em linha de raciocínio para (6D), resta ao estudante surdo a categoria de anormal 

(FOUCAULT, 2010). 

A regularidade de “o problema”, por duas vezes na mesma enunciação, nos fez 

postular quanto aos efeitos de sentido instaurados no fio discursivo da narrativa de 6D.   

“Problema”, núcleo do sintagma nominal que constitui o sujeito simples da oração, está 

antecedido pelo artigo definido “o”, que tem por função determiná-lo. Então trata-se de “o” 

problema e o sujeito sabe de que se trata, embora não o nomeie explicitamente. Um dos 

significados de problema em Borba (2011) é “obstáculo”. O professor então se subjetiva 

na/pela alteridade do estudante com surdez ao recuperar o discurso da LBI (BRASIL, 2015), 

para quem o obstáculo da pessoa com surdez é a comunicação.  

Mas os efeitos de sentido podem ser outros, a partir das regularidades enunciativas; 

são seis ocorrências do “não”: isso se presentifica em rastros de (des)identificação, como em  
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“ele não sabe Libras!” (6D) uma vez que tal repetição reverbera sua representação sujeito 

como quem não tem o saber, nem pode  superar o problema: “não consigo me comunicar”; 

“eu não sei me comunicar”, “eu não sei...”, “eu não sei vê se ele realmente tá entendendo”, 

“eu não sei falar Libras”. 

Mas considerando que a LBI defende a superação da barreira comunicacional do surdo 

também pelo uso das TICs, em nosso gesto interpretativo, podemos depreender que o “outro” 

meio a que se refere o professor  se constitua anáfora de um termo que, embora não se 

materialize no dizer do professor, pode ser retomado, recuperado no contexto da enunciação, 

a partir da história, de dizeres já cristalizados na sociedade, referente ao uso de recursos 

tecnológicos como facilitadores no ensino-aprendizagem; aos discursos das tecnologias 

educacionais (TE), em sua panaceia na educação (CAMPOS, 2011). Aquilo que vai além do 

giz e da lousa, o “o::utro meio” que o professor apontou, (além do domínio da Libras que 

também lhe faz falta) para lidar com a ciscunstância da Inclusão. 

Para efeitos de contextualização, reportamo-nos à história, segundo a qual, dentro das 

TEs (1, 2 e 3), foram fomentadas as Tecnologias de Informação como “meios” pelos quais se 

pode processar a “comunicação” entre os sujeitos, razão pela qual “outro”, R9, pode ser 

interpretado como a referência anafórica a TICs e a respectiva política de sua utilização na 

escola. O sujeito (6D), ao negar que tenha “outro meio” que não “giz e lousa”, para o seu 

trabalho, para sua prática pedagógica, é traído por seu discurso. Se inscreve em discursos que 

afirmam a existência de que “há outros meios”, tais como a Libras e as TICs com seu 

arcabouço instrumental. No entanto, o sujeito é reticente em designá-los, quiçá adotá-los, uma 

vez que “não sabe”, mesmo porque o “não-saber” se torna produtivo, porque produz o “não-

poder”, marcas de sua resistência, (FOUCAULT, 1979).  

Entendemos que o uso de TICs, na escola, tenha se constituído um “acontecimento 

discursivo”,  na ótica de Pêcheux (2006), na mesma acepção adotada por Barbosa (2008), 

ainda que tenha tratado de outra temática, em sua pesquisa. Por acontecimento, entendem-se 

que regularidades de enunciados, da ordem da informática computacional, passaram a 

estabelecer relações de força na ordem do discurso pedagógico e  a disputarem, nele, um 

espaço, a ponto de irromperem-se como verdades promotoras da “inovação” e melhoria no 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes. No entanto, isso se consolidou mais nos 

discursos oficiais que na prática pedagógica, uma vez que, no cotidiano escolar o que 

prevalece, em geral, é “o giz e lousa”, tal como narra o sujeito 6D. 

Considerando a leitura discursiva-desconstrutiva de Dias (2016, p. 61-81) acerca das 

representações de (novas) tecnologias nos discursos didático-pedagógicos, a autora argumenta 
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que “as tecnologias se infiltraram em nossas vidas” e isso impacta “sobre as relações do 

sujeito com o outro e as formas de acesso à comunicação, ao saber e à informação”. À guisa 

dessa interpretação, TICs naturalizou a vida virtual, dá-noa a impressão de não mais haver 

barreiras para a comunicação entre as pessoas. Para  a pesquisa, a ilusão de que “novas” 

tecnologias sejam capazes, “de resolver todos os problemas da vida no mundo” 

desterritorializou-as de seus lugares e tornou-as simulacros na escola, como se o fato de ali 

estarem já seja indicativo de mudanças na prática do professor. De igual modo, observamos 

no dizer do professor, que a simples menção a alguns recursos de TICs funciona nesta lógica, 

da efetivação do atendimento inclusivo ao surdo. 

Dessa forma, a negação do professor (6D) produz efeito de sentido de resistência nas 

relações saber-poder de formações discursivas em jogo. Não saber usar as TICs pode ser 

justificado pela diferença  entre discurso oficial e as práticas discursivas do professor, devido 

à falta dos equipamentos e formação para lidar com as TICs, na escola. No panorama geral, a 

prática é bem diferente, dado o sucateamento dos equipamentos, por exemplo, há kits de 

computadores formados por um único processador para dois a cinco monitores, muito antigos, 

os aparelhos travam com facilidade, o que inviabiliza uma simples pesquisa, por exemplo. 

Cabe aqui retomar o item 2.4, quanto ao e-PROINFO. Tal programa pode ser 

considerado a mais extensa política de uso de TICs na escola, pelo MEC, pois completou, em 

2019, vinte anos de implantação, no país, sobrevivendo, em meio a descontinuidades de 

governos, de fomentos e subsídios igualmente descontínuos, situação que, em grande medida, 

pode estar relacionada ao sucateamento dos computadores nas escolas.  

Fazemos um adendo para delinear a leitura que fizemos do Relatório de Tecnologias 

de 2019, em que pudemos observar ser comum o professor fazer uso de seus equipamentos 

pessoais, como celular, notebook e demais periféricos, na escola, uma vez que os disponíveis, 

quando não estão obsoletos e não fazem a leitura de programas atuais, não atendem à 

demanda existente. No entanto, a obrigatoriedade de trazer as TICs para a prática continua 

válida nos discursos, como a BNCC, o PIEC, a LBI. Assim, cada vez mais o professor passa a 

manter o Estado das condicionantes para as premissas serem cumpridas, visto que isso incide 

em seu trabalho e ele é cobrado, mesmo que a estrutura não corresponda.  

Feitas estas considerações, interpretamos que a denegação regular de (6D) implica a 

afirmação da política de TICs, consolidadas na escola, há duas décadas (se consideramos e-

PROINFO) apenas no ordenamento legal, mas ineficaz na prática. Em seu dizer, o sujeito 

professor nega/afirma, numa contradição que lhe é constitutiva, a ponto de colocar-se na 
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contradição de “não saber”, “não ter outro meio” para não ter de dispensar de recursos 

próprios para fazer acontecer o que é da competência do Estado subsidiar. 

Sua denegação produz sentidos em suas movências, sentidos outros; o professor se 

filia ao sentido historicamente estruturado na tradição escolar, cujo foco está na transmissão 

de conhecimento, no ensino, pelo “giz e lousa”, a base do processo (CAMPOS, 2011). Essas 

ferramentas com o passar do tempo viraram “meios” para o ensino-aprendizagem, não mais 

base do processo. Isso se deve a entrada da tecnologia na educação, no período ditatorial, 

momento tecnicista (MOREIRA, 2016, p. 43-4), voltado à formação profissional do 

estudante, o que caminha na contramão da vertente do Educar pela Pesquisa (DEMO, 2008), 

orientação das formações da SED/MS, no período vigente, sob a consultoria de seu próprio 

propositor, Prof. Dr. Pedro Demo.  

A partir desta visão, o ensino-aprendizagem do aluno acontece nas e pelas relações do 

saber com as problemáticas cotidianas, a resolução de problemas; trata-se de uma proposta 

ampla, de transposição do estudante para agente do processo de aprender e descentra o 

professor, colocando-o no patamar de auxiliar para que isso ocorra. Mas, ambos, professor e 

estudante necessitam posicionar-se como protagonistas. Para que tal visão se instaure, são 

alinhavadas diferentes propostas metodológicas designadas “Metodologias Ativas” 

(BERBEL, 2011) e isso demanda um momento específico para tratarmos, o que não é nosso 

objetivo, no presente trabalho. 

Entendemos que a denegação do professor produz efeito de sentido de resistência, 

frente a discrepância entre discurso e prática docente, na escola. Há um jogo entre o legal e 

pedagógico que esbarra na práxis do professor, uma vez que carecem alterações em termos 

estruturais. Dizemos isso, pois a sala permanece formatada para a hierarquia entre professor e 

estudante, no processo educativo, ter as TICs na escola por prescrição regulamentar, não 

significa que seja como descreve-se nos documentos; a partir desse cenário, o professor habita 

um entrelugar de responsabilização para o uso de instrumentos nem sempre em condições 

cabíveis.  

Nesse sentido, em sua interpretação das Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio, Dias (2020) entrevê que o documento tem por premissa que no mundo globalizado, o 

estudante deva ser inserido no mundo digital, pelo acesso às tecnologias e respectivas formas 

de comunicação uma vez que estas “oportunizam sua ascenção social”(DIAS, 2020, p. 114). 

A autora interpretou que as novas tecnologias são representadas pelos sujeitos professor e 

estudante, como dispositivos de sedução, como salvíficas dos problemas educacionais do país, 

de modo a adotá-las, acriticamente, submissos ao discurso de que as tecnologias sejam o 
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próprio saber, “algo que lhes falta”, segundo Dias (2020, 117-118), a que, portanto, se 

submetem. 

Observamos que há um nicho mercadológico de uso deTICs na escola, voltados à 

comunicação entre professor e surdo, sobretudo no Ensino Médio. Podemos citar as 

videoprovas do ENEM, em 2017 e a variedade de videoaulas (em redes sociais e plataformas 

do governo), os aplicativos de celulares para edição de textos e cursos de Libras em ambientes 

virtuais de aprendizagem, gratuitos, tal como o ofertado pela SED/MS, via CAS, por 

exemplo. Os softwares (programas de informática) são inúmeros, mas os equipamentos para 

que estes funcionem estão obsoletos, nas escolas, sem contar a questão do suporte, da 

formação para o uso dos mesmos. Embora se saiba que não é adequado que o celular pessoal 

deva ser usado para resolução de questões pedagógicas, são ofertados aplicativos para serem 

implementados nesta condição, o mesmo ocorre com o computador pessoal do professor. 

 A recusa às TICs se processa pela forma como estão disponibilizadas, isso muda a 

relação entre o professor e o estudante. As TICs, como um caminho para a solução de 

problemas, para a superação da barreira comunicacional do estudante, implicam mais que a 

mudança de procedimentos metodológicos, é preciso que se tenha condições de uso dessas 

ferramentas. Ao narrar-se como quem não sabe e não pode usar as TICs, podemos entrever 

relações de forças de resistência para transpor práticas educativas necessárias ao estudante 

com surdez. Este cenário faz com que o professor se filie ao sentido de educação tradicional, 

instrucionista, com foco no seu papel de transmissor de informação e o aluno, quem vai 

reproduzir as informações expostas.  

As TICs, no aspecto físico de “giz e lousa”, se observarmos o cenário que estes 

professores atuam, hoje, são mesmo os “meios” possíveis de o professor ensinar, trabalhar – e 

não com finalidade de relacionamento entre os sujeitos, de solucionar problemas, com foco no 

aluno, agente de sua aprendizagem. Essa resistência delineia-se como uma estratégia de dar 

continuidade à sua práxis como professor para “ensinar” e, conseguintemente, “trabalhar”, em 

face de questões, assimetricamente, implementadas, sem estrutura para tanto. 

Em gesto de leitura, inferimos que a sociedade  passou por profundas mudanças com o 

desenvolvimento de TICs em um curto espaço de tempo, e a escola vai na contramão disso, 

engessada em discursos, documentos, políticas, para quem as práticas se executam. Como no 

ensino tradicional, a estrutura física de salas de aulas, temporização da aula, como se não 

existisse a diferença – condições para perpetuar o foco no ensino, no professor, em seu 

trabalho, e não no estudante, em suas especificidades.  

Dentro dos dizeres acerca do que sejam TICs, trazemos R10:  
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R10: 
“eu utilizo o datashow mas não mas para todos né que acaba beneficiando 

ela por ter imagem mas que não é específico pensado só nela... [...]” (3C) 

“então... o primeiro momento é a questão de usar mais a questão visual... tá 

fazer uma aula be::m... isso não é só para eles não viu para os outros 

também... porque você traz algo visual... um vídeo... com uma imagem”. 

(5D) 

“também ele vai junto com a turma... NÃO em separado... nada foi feito... 

nada foi feito... éh separadamente do/ da turma... é sempre com a turma 

junto... todos eles... toda vez que for pra sala de vídeo que foi pra sala de 

informática que tenha uso... da mídia do computador de vídeo... é tudo 

feito em grupo... certo? e... ele... tem a facilidade de de tá utilizando todo 

momento”. (7B) 

“mas eu acho que a capacidade de aprendizado ele tem igual a qualquer 

outro aluno... mas acho que no tocante da gente preparar melho::r tentar 

utilizar mais recursos mais mídias né... que isso ajuda bastante o aluno 

surdo né... éh:: acaba ajudando os outros alunos que são ouvintes também 

né?” (9E)  

“[...] eu gosto muito de:: usar vídeos com eles... eu gosto de usar vídeos eu 

gosto de usar filmes porque às vezes eu coloco um filme mesmo que o filme 

seja dublado eu coloco a legenda junto...[...]  e:: e aí eu levei alguns vídeos 

específicos pra:: explicar [...] vê então acho que são recursos assim de:: 

voltados pra figura pra imagem pra vídeo... que é o que dá assim um 

resultado melhor com eles”. (10E) 

“[...] pra eu trabalhar com essa aluna de forma diferenciada a gente procura 

trazer dentro do âmbito digital aí o acesso a algumas alguns 
aplicati::vos... éh trabalhar alguns conceitos né com ajuda do próprio 

intérprete... é o que tem tem sido feito ainda... [...]” (4C). (Grifos nossos). 

 

Nesse recorte 10, há os rastros da inscrição do professor na formação discursiva das 

TICs na Educação, por conta do emprego de enunciados desta ordem na escola, como: 

“datashow”, vídeo”, “sala de vídeo”, digital”, “ aplicati::vos...”.  “sala de informática”, 

“recursos”, “mídias”, “filmes”, filmes dublados”, legenda”, “vídeos específicos”, da mídia do 

computador de vídeo...” como instrumentos para metodologia “diferenciada”, uma vez que 

TICs são representadas para “fazer uma aula be::m...” (5D), ajuda bastante o aluno surdo 

“(9E) e “dar um resultado melhor com eles” (10E).  

O emprego de TICs se faz devido à especificidade surda, contudo, podemos observar 

pela regularidade do operador argumentativo “mas”, por cinco vezes no recorte que há FD 

antagônicas, bem como dos itens lexicais que tem valor semântico de coletividade “para todos 

(1 vez); “isso não é só para eles, mas para os outros também”; “ele vai junto com a turma”, “é 

sempre com a turma junto”; “todos eles”, “tudo feito em grupo”, “com eles, que a aula é feita 

com todos para criar para a ideia de inclusão e de igualdade. 
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Interpretamos que essa marcação do coletivo se deva à ânsia do professor em afirmar 

que ele processa a inclusão do surdo pelas TICs, não por deixá-lo separado dos demais em 

sala de aula. Mas os sentidos não estão nas palavras, o de que o sujeito professor reconheça o 

sujeito da diferença, mas usa o ferramentário para todos, embora acione dizeres já 

cristalizados na escola de que os recursos tecnológicos poder ser “o que dá assim um 

resultado melhor com eles. (10E)” os surdos. 

Observemos que o “trazer o digital” (4C), como em “eu utilizo o Datashow” (5D) e 

dar “acesso a alguns, alguns aplicati::vos”(4C) faz o professor materializar várias marcas das 

atualizações de dizeres outros, tais como os da LBI e do PIEC, que circulam no espaço 

escolar, como que para mostrar que sabe trabalhar com a questão da inclusão associada às 

TICs. O verbo transitivo direto: “trazer”, junto com o advérbio de lugar: “dentro”, acionam a 

trama discursiva que as TICs não estão na escola, elas estão nos discursos e nas ferramentas 

pessoais do professor. 

Entrevemos estratégias discursivas, pelas quais o sujeito aciona a memória do dizer 

com termos da ordem do discurso outro. E (re)ativa os dizeres do emprego das TICs, como 

“metodologias diferenciadas”, logo, “é preciso trazer algumas/alguns aplicati::vos...” (4C). A 

repetição de “alguns” e o prolongamento vocálico em: “algumas alguns“aplicati::vos” 

indicam a hesitação do professor em identificar-se com o discurso de uso de TICs uma vez 

que tal inscrição neste dizer implicará “procura trazer dentro” aquilo que está fora, ainda que  

não saiba quantificar, nem empregar tais instumentos, ainda que lhe seja dada a ordem de usá-

los, seu procedimento de “testar” é da ordem do consumo, do cumprir ditames.   

Dialoga com essa narrativa: “e aí eu ajudava eles... fazia metodologias diferenciadas 

testava tecnologias... fazia uma anÁlise de como Era... que eles... como eles tavam 

aprendendo como eles não estavam... (9E), o recorte que elegemos para epígrafe desta Seção 

4. O verbo transitivo direto “testar” requer o complemento objeto direto, (pois quem testa, 

testa algo ou alguma coisa), no caso, “os aplicativos”, objetos que complementam a ação do 

verbal de testar servem para que se verifique a natureza, a validade desse algo. Ainda, o verbo 

conjugado na primeira pessoa do singular do imperfeito do indicativo transmite a ideia de 

uma ação que se iniciou no passado e permanece, com o sentido de ser um hábito. 

Na esteira do que postulou Dias (2020, p. 118-20), em sua leitura do Discurso 

Didático Pedagógico do Ensino Médio, inserido na ordem do mundo globalizado e pós-

moderno, observa que em tal discurso, as representações das (novas) tecnologias, professor e 

aluno aparecem imbricadas, na lógica do Capital, todos como objeto de desejo um do outro, 
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ao qual se submetem acriticamente, sem observar que se tratam de simulacros para o 

consumo.  

O professor “testa” as TICs, indistintamente, como objeto de desejo, como se o 

simples fato de mencioná-las ou por muito acessá-las, correspondesse à uma prática efetiva de 

ensino-aprendizagem. O sentimento de pertença se processa como entrada para ordem do 

discurso da Inovação na escola, por meio das TICs..  

O PIEC36 pelo qual foi criado o “Portal Educação Conectada”37 restrito para hospedar  

duas plataformas, a primeira, a “Plataforma Integrada” cujo próprio nome sugere, integra 

mais de 32 mil recursos educacionais digitais a partir da junção do Portal do Professor38 e de 

outros 19 portais parceiros do MEC. Dentre estes não consta o INES (Instituto Nacional de 

Educação de Surdos), muito menos o “Repositório Digital Huet”39, com seu acervo de objetos 

educacionais para a especificidade educacional surda, no país. Isso nos leva a interpretar que a 

“integração”, marcada discursivamente, no “Plataforma Integrada” tem de ser (re)discutida.  

A segunda, a “Plataforma AVA/MEC”, ambiente virtual de aprendizagem 

colaborativa para formações à distância, presencial e uma variedade de projetos e formas de 

apoio educacional ao docente. Assim, as duas plataformas, juntas, no Portal MEC Educação 

Conectada, centralizam, respectivamente, todo assunto relativo ao uso de TICs na escola e à 

formação do professor.40 Feitas estas considerações, no órgão federal, os canais para objetos 

de ensino-aprendizagem e para a formação docente não excetuam as produções locais, como 

as que constam no Estado de MS, a “Plataforma Protagonismo Estudantil” e o Canal 

“CAS/MS”, no Youtube41, de onde emanam os dizeres do PIEC, voltados a uma ampliação da 

velocidade ao uso de objetos de aprendizagem virtuais na escola.  

Se levarmos em conta a gama de TICs disponíveis em plataformas educacionais 

oficiais para o fazer docente, entendemos que o professor, de certa forma, (re)atualiza, no fio 

discursivo, enunciados da ordem destas instituições, quando narra-se: “pra eu trabalhar com 

                                                      
36 No PIEC, o foco é a ampliação de velocidade de internet, apenas em escolas selecionadas. O diretor quem 

adere ao Programa, e, caso a unidade se encaixe aos pré-requisitos, uma verba é liberada para que sejam 

comprados equipamentos, como modem, switch, cabeamentos, agora, pode haver uma velocidade boa de internet 

em equipamentos obsoletos.... Na região onde a pesquisa foi realizada, apenas três escolas (até janeiro de 2021, 

desta escrita) foram contempladas e nenhuma delas foi participante desta pesquisa, uma vez que no ano da 

coleta, 2018), não havia surdos matriculados no EM destas unidades. 
37  Plataforma MEC Educação Conectada: http://educacaoconectada.mec.gov.br/; Plataforma MEC de Recursos 

Educacionais Digitais: https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home; Plataforma AVA/MEC: 

https://avamec.mec.gov.br, para cursos de formação docente, respectivamente. 
38  O portal oficial do MEC criado em 2008.  
39 Portal Huet: http://repositorio.ines.gov.br/ilustra/ 
40 O curso “TICs 2020”, por exemplo, é uma formação de 60h disponível no AVA/MEC. Disponível em 

https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/capes/curso/8401/informacoes 
41 https://www.youtube.com/c/N%C3%BAcleodeTecnologiasCASMS/featured 

http://educacaoconectada.mec.gov.br/
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
https://avamec.mec.gov.br/
https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/capes/curso/8401/informacoes
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essa aluna de forma diferenciada a gente procura trazer dentro do âmbito digital aí o acesso a 

algums alguns aplicati::vos...”(4C), ou “e aí eu ajudava eles... fazia metodologias 

diferenciadas testava tecnologias... fazia uma anÁlise de como Era... que eles... como eles 

tavam aprendendo como eles não estavam...” (9E). 

Destarte, embora exista um aparato de TICs, em domínio público, o professor se diz 

sem “outro meio” a não ser “giz e lousa” (R9). Interpretamos que so sujeito denega a 

existência de TICs como forma de resistência. As TICs são representadas em discursos da 

Educação Básica e Inclusão da pessoa com surdez, tais como, no PIEC (BRASIL, 2017),  na 

LBI (BRASIL, 2015), no Livro Didático (DIAS, 2016) dentre outros, na ordem 

historicamente, na ordem do discurso da inovação, (da “inovação”, que já vem 

discursivamente marcada no nome do programa mais recente  de fomento de TICs na escola, 

que é o PIEC, Programa de Inovação Educação Conectada. 

Entretanto, em tais discursos, podem vir representadas como bens de consumo, os 

quais devem ser testados. Entretanto, isso esbarra na obsolescência dos equipamentos 

disponíveis na escola, que, em geral, não comportam uma tecnologia compatível para o 

processamento de tal objeto. Dos recortes emerge a (d)enúncia de que softwares, aplicativos, 

plataformas não funcionam em decorrência do estado do ferramentário disponível, não tem 

como utilizarem-no. 

Interpretamos que à esteira do que pratica o MEC, que não integrou os materiais do 

INES em seu Portal, e do próprio CAS/MS, a seguir na mesma direção, de sequer ter 

mencionando o INES e seu respectivo repositório e as videoprovas do ENEM em seu Canal, o 

professor também procede (des)identificando-se com os discursos de uso de TICs para validar 

a acessibilidade e a conseguinte inclusão de surdo no Ensino Médio. Essa interpretação vai na 

direção de observar os processos de subjetivação do professor numa arena discursiva, no 

entremeio de discursos, que embargam sua voz, na alteridade, na contradição, na angústia da 

falta, que lhe é constitutiva e, (im)produtiva.  

Nosso gesto é de que a representação de TICs como coisa a ser validada ou não pelo 

professor passa pelo sucateamento da estrutura e pela obrigação de utilização que imputam 

aos profissionais. O objeto que o professor experimenta, e, sempre não dá certo, justifica sua 

resistência de não uso e a manutenção do “giz e lousa” (R9), ou o leva ao simular  sucesso 

com recurso próprio como em R10 “trazer dentro do âmbito digital aí o acesso a algumas 

alguns aplicati::vos...” (4C). 
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4.4 Da Hos(ti)pitalidade: de hospedeiro a hóspede, o estranho em casa (a de aula) 

 

Do dizer sobre como é lecionar ao surdo, o professor passa a narrar sobre a formação 

inicial; acerca do ter feito curso na mesma temática; desse dizer compõe-se o R11: 

 

R11:  
“[...] o tempo né… que nos prejudica fica muito pouco tempo pra você 

sentar e tentar trabalhar um tipo de metodologia diferenciada com esse 

aluno né mas assim éh o que tem me ajudado bastante é também ter o 

intérprete do lado porque...mesmo que a gente trabalhe Libras que a gente 

estude Libras na faculdade… que a gente estude… éh algumas práticas de/ 

relacionadas à educação especial a gente ainda se sente muito cru dentro de 

sala de aula pra poder entender esse aluno”; “[...] não atualmente não… é:h 

eu fiz a disciplina na na na faculdade né que eu acredito que seja assim 

muito pouco pra que a gente tenha prática dentro de sala de aula pra poder 

conversar com esse aluno na/ em Libras… eu acho que a gente acaba 

vendo aquela disciplina ali durante o:: o:: durante o:: o:: os anos de 

faculdade… e::h depois de perde… se perde porque você vê muito pouco”. 

(4C) (Grifos nossos). 

 

Ao observarmos os efeitos de estranhamento diante da fomação para a especificidade 

surda, o professor enuncia a partir do olhar do intérprete, em: “ter o intérprete do lado”, para 

falar das pulsões que o tornam sujeito de desejo, constituído na contradição, na falta e na 

alteridade. O professor reconhece neste profissional uma possibilidade de elo entre ele e o 

estudante. Vê a figura do intérprete como quem o ajuda a “poder conversar com esse aluno 

na/ em Libras”; vê a inserção do colega de trabalho como apoio “pra um aluno assim com 

essa deficiência”, infere uma harmonia entre ambos, na ótica do acolhimento do hóspede 

delineada por Derrida, (2004), como uma questão ética e moral, inseparável das relações, o 

que pode ser, ilusoriamente totalizado no aparato oficial normativo de seu lócus de 

enunciação. 

Mas ao sujeito 4C se inserir na coletividade de professores de surdos, a partir da 

regularidade do enunciado “a gente” e “nós passa a  estabelecer sua identificação nesse grupo, 

sua pertença e a deslocar os sentidos dessa relação hospitaleira. Evocar o coletivo se torna 

indicativo de inscrição do professor em relações de forças da luta enquanto categoria 

profissional.  

Dessa forma, se estabelece sua inscrição na ordem de sua formação inicial, indicando 

a sua lacuna de formação quanto ao saber sobre Libras e o universo surdo, a começar em seu 

percurso acadêmico. O professor se representa deficitário deste saber, na licenciatura, e supõe 

que o pesquisador seja um sujeito detentor deste saber, o que ocorre a partir da identificação 
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imaginária que se tem do outro, do que se constrói sobre o outro (LACAN, 2003) e ancora-se 

na identidade profissional como garantia de resistência. 

A sua formação inicial sustenta seu preparo para edificar o seu lar, e tornar-se 

professor regente na turma inclusiva da ordem do discurso da formação profissional; mas tal 

preparo é para o lar e o acolhimento da maioria ouvinte. Para receber o surdo, ainda que tenha 

feito disciplina na graduação para isso, o recebimento deste estrangeiro, o contato direto com 

este estranho causa incômodo e abala as relações entre hospedeiro e hóspede; entre sua 

própria representação sujeito profissional e lhe causa insegurança.  

Nesta ótica, o hóspede (surdo e intérprete) podem vir a ser hostilizados, num 

movimento de relações de estranheza, entre eles pode tornar-se relação de hostipitalidade. 

Mas ao se ver amparado pela figura do intérprete, o professor representa-se hospitaleiro a 

partir da acolhida realizada por este e a segurança que aparentemente lhe passa diante das 

práticas educativas, mesmo se reconhecendo detentor de uma formação lacunar. Instaura-se 

um jogo de adaptações. 

Assim, podemos entender: o estudante com surdez se constitui na falta das (Línguas 

que constituem o professor); o professor se representa desejante da experiência de língua, 

como corpo, do surdo. Ambos se constituem de/esse entrançamento de línguas, múltiplas, 

nunca fixas, sempre num eterno retorno ao desejo da totalidade ilusória que a língua materna 

lhes passa.  

Num primeiro momento, a presença do íntérprete parece fazer a balizagem, nesse 

processo, amenizando as barreiras e servindo de ponte entre professor e estudante surdo, 

mesmo porque esta é a representação que o professor faz do intérprete, da mesma ordem dos 

discursos do tradutor (CORACINI, 2005, p. 11), em que a representação tradicional de 

tradução se faz como ponte, ou veículo – neutro e à disposição do usuário.  

A aparente hospitalidade (in)condicional se abala à medida que as relações hospedeiro 

e hóspede se modificam, via necessidade e incômodo. Materializa-se, dessa forma, uma 

tentativa ilusória de preservar certa identidade, a partir da inscrição do professor no discurso 

da coletividade docente, sem perceber que esta se constitui em suas movências, porque 

fluidas, se processam conforme os pontos de subjetivação do sujeito. 

A construção da sua subjetividade, agora, como discente de Libras se manifesta pelo 

efeito de estranhamento, a partir da narrativa de sua formação junto às disciplinas do campo 

da Inclusão, ofertadas na Licenciatura. Segundo Derrida (2003), a partir do estranhamento 

que compreendemos-nos e compreendemos ao outro: é o  estranho, o estrangeiro que pode 

incomodar nossa tranquilidade ilusória de estar no lar. O sujeito (4C) é atravessado pelo efeito 
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de estranhar a si como professor e não se sentir “detentor”, capacitado o suficiente para lidar 

com o saber acerca da Libras a ponto de fazer a atribuição da docência do estudante surdo ao 

intérprete, conforme observamos em R5. 

Pelo enunciado “eu fiz a disciplina na na faculdade né” (4C), observamos a 

configuração de um ato falho, não cita o nome da disciplina, mas se apoia na confirmação do 

olhar do outro, no caso, a entrevistadora, por meio do enunciado “né?”, acionado duas vezes 

em sua enunciação. Usa o discurso acadêmico para colocar-se no lugar da interlocutora, como 

sua categoria, visto que supõe que passou pela mesma experiência profissional. O ato falho 

sobre a disciplina sem nome se liga ao desejo da língua do outro, que não pode chegar ao 

gozo, por meio de sua formação inicial. 

E por entrarmos nos referirmos a “língua”, observemos a narrativa do professor a 

partir do questionamento quanto a participação no curso online de Libras básico, oferecido 

pelo Estado por meio do CAS/MS, via CI, no mesmo ano da coleta dos dizeres dos 

professores, o que pode ser observado no recorte seguinte: 

 

R12: 

“Não chegou ao meu conhecimento… né às vezes a gente não fica 

sabendo não tem conhecimento eu tô sabendo disso agora por você se eu 

soubesse eu já teria éh ido me inscrever porque eu acho de fundamental é 

importante pra nós educadores termos essa/esse acesso a esse curso… 

porque a gente num não sabe qUANdo a gente vai ter que apo/ dar um 

apoio pra um aluno assim com essa deficiência... né?” (4C).(Grifos 

nossos). 

 

O professor narra-se na alteridade do discurso oficial, sob o olhar do intérprete, nesse 

embate entre um nós “a gente”, “pra nós” e um “ele”. Em R12, o professor (d)enuncia as 

relações saber-poder que perpassam sua narrativa, a partir de sua constituição sujeito no/pelo 

olhar do discurso oficial da inclusão validado pelo CAS/MS. (D)enuncia que ao professor não 

chega o conhecimento: “Não chegou ao meu conhecimento… né às vezes a gente não fica 

sabendo não tem conhecimento eu tô sabendo disso agora por você”. Isso vem a reforçar 

(d)enunciar que o vículo entre o CAS/MS e professorado está circunscrito ao âmbito de CIs e 

as informações estão entremediadas. 

O professor se sente despreparado, é o sujeto da falta, e vê na oferta de formação 

oportunidade para preenchê-la e lidar com um saber que ajudará na acolhida do outro, caso 

venha para as suas turmas, como em: “acho de fundamental é importante pra nós educadores 
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termos essa/esse acesso a esse curso”. A rede de informações não se estabelece e o professor 

trabalha seguindo seu próprio norte, na via da tentativa e erro (FONTE, 2010). 

Podemos dizer que um dos efeitos de sentido é do desconforto à adaptação ou não 

adaptação. De acordo com Coracini (2009, p. 487), esse desconforto pode acontecer via 

“(con)fusão identitária”, na qual identidades se fundem; esse conflito de identidades é 

materializado pela gagueira em “é importante pra nós educadores termos essa/esse acesso a 

esse curso… porque a gente num não sabe quando a gente vai ter que apo/dar um apoio pra 

um aluno assim com essa deficiência né”, esse conflito advém do choque de culturas, que se 

inscrevem na língua(gem). 

Nesta lógica, podemos tratar acerca da hospitalidade do professor para com o 

estudante surdo, na alteridade do intérprete, na falta da Libras, no imbricamento entre 

hospitalidade e hostilidade, o que pode ser articulado com Brito (2016), para quem o 

intérprete movimenta-se nesta condição de estranho, na sala de aula, bem como estranho à 

língua estrangeira que dele demanda um saber específico para interpretar ao surdo, estranheza 

sobre si mesmo, que se constitui entre-sujeitos e entre línguas-culturas.  

O professor, de igual modo constitui-se no embate entre-sujeitos, línguas-culturas. 

Mas, entendemos que, diferentemente, o intérprete possui as prerrogativas para o acolhimento 

do surdo em termos de uma prática de acolhimento condicional (sabe Libras, sabe dos cursos, 

participa deles, só para citar alguns saberes), razão por que a relação intérprete-estudante com 

surdez pode-se movimentar numa hospitalidade, por direito porque pressupõe um estatuto 

social e familiar entre os sujeitos, ainda que o intérprete seja usuário da Libras e não 

necessariamente, constituído dela, a especificidade surda o perpassa (SILVA JÚNIOR; 

MASCIA, 2009, p. 311).   

A noção de hospitalidade derrideana advém do seu entendimento de differance, logo, 

só se pode entrevê-la nas relações, como um processo de abertura ao novo, ao mesmo tempo 

um eterno retorno à segurança do mesmo. Por meio da hospitalidade incondicional, há o 

acolhimento do estrangeiro (estranho) sem precisar de identificação, ao passo que na 

condicional, o acolhimento passa por normas, leis, a partir de condições, uma delas, é o 

conhecer a língua. Ambas as visões não são pólos dicotômicos (CORACINI, 2010, p. 97), 

trata-se de hospitalidade e hostilidade, na mesma acepção do mesmo no outro.  

Assim, as relações professor-intérprete/estudante com surdez vão se processar 

condicional e incondicional, esta última, de acordo com Derrida (2003, p. 7) ameaça o logos 

paterno, e perturba, sob forma de uma contestação da autoridade do chefe, “do dono do 

lugar”, do hospedeiro. Assim, tais relações se processam nesta ordem perturbadora. 
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Neste movimento em que hóspede(s) e hospedeiro(s) de (con)fundem, podemos pensar 

que o acolhimento do professor se faz na alteridade, em que o outro pode se referir também a 

discursos oficiais que o constituem sujeito/objeto do saber, a exemplo do ordenamento da 

formação em Libras, dentre outros. Há uma trama de discurso das mais variadas ordem que 

dele/para/por ele falam os quais o professor procura acolher, como o outro, de modo tolerante. 

No entanto, este estranho que pode vir a perturbar-lhe a aparente estabilidade de ser o 

professor, na alteridade desse olhar. pois enuncia à revelia de sua voz.  

A falta pode ser validada em seu dizer contraditório mediante negativas deste outro: 

“Não chegou ao meu conhecimento”, “a gente não fica sabendo não tem conhecimento”, as 

quais tornam-se autoafirmações de um sujeito que tenta identificar-se a estes dizeres, em sua 

prática homogeneizadora de tratamento igualitário.   

Em alguma medida se processa o estranhamento de si mesmo como hospedeiro 

n(d)estes dizeres; sua acolhida do estudante surdo se processa abalada pela presença de um 

hóspede, a quem denega conhecer como forma de resistência. Movimento paradoxal, porque 

se processa na forma de hospitalidade (in)condicional, dado o imbricamento do acolhimento 

incondicional, da abertura ao outro sem dele exigir nada em troca, e da acolhida do 

estrangeiro, a partir das imposições legais preconizadas por Derrida (2003). 

O professor em relação a discursos oficiais da inclusão do estudante surdo, desvelado 

nas relações com a Libras, o intérprete, o surdo e o que lhes for atinente, mantém-se a relação 

de hostipitalidade. Não nos referimos apenas à hostipitilidade nas relações entre estes entes, 

na sala de aula. Referimo-nos à acolhida de dizeres oficialmente autorizados a circularem 

especificamente num lócus de enunciação para sub(ob)jetivá-lo professor.  

Ser-estar no entremeio de discursos da inclusão do surdo no Ensino Médio perturba a 

aparente harmonia de se constituir professor como quem acolhe e também sente a falta de ser 

acolhido, abala a sua constituição sujeito processada nesta alteridade, desvela um sujeito 

cindido, fragmentado em meio a relações de hos(ti)pitalidade. 

Por esse ângulo, o professor se torna “o estranho” aos estudantes com surdez, como o 

estranho à Libras, à língua, à cultura, o que pode levar esse estudante a também representá-lo 

como hóspede em sua jornada, e, nesta ótica, a sala de aula torna-se o espaço do estudante, ali 

matriculado, seu lócus enunciativo específico, para sua relação ensino-aprendizagem. A 

interferência na língua e cultura do outro se processa constitutiva, no entanto, o intérprete 

goza da prerrogativa de ao menos “conhecê-la”. Entendemos que as relações de 

hostipitalidade englobam a todos, afetando-os nas formas de subjetivarem-se, distinta da 

tradição da ordem do discurso cartesiano de fixar sentidos e estabelecer totalidades. 
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Convém ressaltar que o acolhimento do outro, delineado por Derrida, (2003,2004) é 

uma questão moral e legal, inseparável das relações sociais. A aparente hospitalidade 

(in)condicional entre professor e intérprete se abala à medida que as relações hospedeiro e 

hóspede se modificam pelo incômodo causado. O professor evoca o discurso da coletividade 

docente, da categoria profissional,  a partir da regularidade do enunciado “a gente”, na ilusão 

de preservar sua identidade professor, uma vez que  não se subjetiva professor do surdo nesta 

relação, (LACAN, 2005). 

Neste movimento em que hóspede(s) e hospedeiro(s) de (con)fundem, podemos pensar 

que o outro pode se referir também a discursos oficiais que o constituem sujeito/objeto do 

saber. Há uma trama de discurso das mais variadas ordem que dele/para/por ele falam, os 

quais o professor procura acolher, como o outro, de modo tolerante. Este estranho que pode 

vir a perturbar-lhe a aparente estabilidade de ser o professor, na alteridade desse olhar, pois 

enuncia à revelia de sua voz. 

4.5 Na trama discursiva: ser professor de surdos no EM é um constante (des)afio 

 

Retomamos dizeres em que se materializam representações do sujeito professor quanto 

a sua prática, para observarmos a recorrência do enunciado “desafio”, no recorte que segue: 

 

R13: 

“[...] é desafiador... mas é “a nossa Realidade... não temos como fugir...”; 

“[...] ma::s é um desafio... eu vejo como desafI::o e vejo que vale a pena... 

porque normalmente a gente só mexe nisso quando tem alguém da família... 

né?! [...] que é desafio... por que? porque tem uma questão cultural porque 

tem uma questão... né pedagógica”; “[...] ... então... éh:: é desafiadora... eu 

vejo que é desafio... mas é possível sim... [...]” (5D). 

“[...] é um desafio porque a metodologia que eu trabalho... né...”; “[...]então 

é um desafio porque eu fico nessa preocupação se ela tá entendendo se 

ela não tá... [...]” (1A ). 

“[...] eu me vejo assim... cumprindo um desafio... porque quando eu 

percebi que que teria um aluno surdo... o passado eu falei “gente vou 

passar.” (8B).(Grifos nossos). 

 

Podemos entrever neste recorte o imbricamento dos três eixos de pesquisa: o primeiro, 

acerca da (des)ordem do dizer; o segundo, acerca das regularidades e deslocamentos no dizer 

e o terceiro, no que tange às relações saber-poder nos dizeres do professor. Há 23 ocorrências 

do enunciado “desafio”, ao longo das narrativas coletadas. Neste recorte acerca do que é ser 

professor de surdo no Ensino Médio, sua aparição se faz bem regular por sete vezes. Para 
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entrever o processo de desconstrução dos sentidos do que seja “desafio” buscamos as entradas 

“desafiar/desafio” em dicionários de português, por serem veículos onde a linguagem está 

consagrada pelo uso corrente.  

Partimos de uma pesquisa anterior (BARBOSA, 2008), em que os dicionários diversos 

serviram para a leitura de como se produziu a irrupção do enunciado “garota de programa”, 

entendendo, da ótica discursiva, que tais veículos são importantes para a análise por 

“representarem a memória coletiva e legitimarem os usos sociais da língua”. Destacamos que 

também no dicionário, os sentidos não estão nas palavras; a tesoura dos produtores opera o 

“mal de arquivo” (DERRIDA, 2001a) sobre os verbetes produzindo-os a partir da relação 

discursiva, da “posição ideológica dos sujeitos nele envolvidos: autor, editora, público-alvo”, 

(BARBOSA 2008, p. 73-74)  

Geraldo da Cunha, no seu Dicionário etimológico da língua portuguesa (CUNHA, 

2010, p. 206), atesta-nos que “desafiar” é “vb provocar, afrontar, não recear” e “do ant. afiar 

‘confiar’ e, este, do lat. *fidāre, por fidĕre; desafiAÇÃO; desafio. XV”. No Dicionário 

brasileiro da língua portuguesa Mirador Internacional, há duas entradas para o termo como 

verbo: “Desafiar 1. v. (It. Disfidare) chamar a desafio”, e “Desafiar 2, v. (des+afiar). 1. 

Tr.dir.Tirar o fio a; 2. Int. Perder o fio”; quanto ao significado de “desafio”: “s.m. de desafiar, 

ação de desafiar” (MIRADOR, 1977, p. 553).  

A etimologia italiana a que se referiu Mirador (1977), como “disfidare” nos levou a 

procurar no dicionário online de Italiano, este termo, e entrever que em“disfidare”42 o prefixo 

dis- “fora, à parte”, mais “fides” “fé” leva ao sentido de “renunciar à própria fé”43. No 

Michaelis (2008), o item lexical “desafio” assume vários significados, dentre eles, 

selecionamos44: “Convite para participar de um confronto de qualquer tipo (jogo, luta, debate 

etc.)”; ou “problema cujo enfrentamento demanda esforço e disposição firme”; “alguém a 

realizar algo que supostamente está acima da sua capacidade”; “atitude que revela 

desrespeito; afronta, provocação”. 

Ainda que soe uma visão estruturalista porque demanda buscar os sentidos na palavra 

dicionarizada, nosso intento é apenas observar a recorrência de sentidos. Neste caso, 

                                                      
42 Disfidare in Dicionário infopédia de Italiano - Português [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2021. 

Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/italiano-portugues/disfidare. Acesso em 

30/10/2020, às 21h. 
43 Disfidare in Origem da palavra. Disponível em https://origemdapalavra.com.br/palavras/desafio/ Acesso em 

30/10/2020, às 21h. 
44 Desafio. Dicionário Michaelis Online. (2008). Disponível em https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/desafio. Acesso em 22/01/2021. 
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observamos, no Dicionário Online de Sinônimos45, 39 sinônimos para cinco sentidos da 

palavra “desafio”: 1) Instigação para fazer algo acima das suas capacidades; 2) Situação 

problemática 3) Competição entre jogadores e equipes; 4) Atitude de desrespeito; 5) Disputa 

musical improvisada: Na acepção 2, os sentidos são: problema, dificuldade, adversidade, 

obstáculo, contratempo, contrariedade, revés, impedimento, objeção”. 

Esta pequena amostra de possibilidades de signifição para “desafiar/desafio” nos leva 

a postular a dimensão da dificuldade de o professor narrar acerca de sua práxis. Ao observar 

aspectos morfossintáticos de orações em que o termo é atualizado, constatamos que nas 

ocorrências, em geral, o termo é um substantivo (portanto, núcleo) em um predicado nominal 

cujo verbo “ser” está conjugado na terceira pessoa do singular do modo indicativo: “é um 

desafI::o”,  “é desafiador(a)”,  “são desafios”.  

Convém destacar que um dos significados deste verbo “ser” (do latim sedere), 

conforme Michaelis, (2000, p. 1923), é o de exprimir a “realidade em contraposição com a 

aparência”. Núcleo do predicado nominal, assume a função sintática de predicar, de dizer algo 

sobre o sujeito. O sujeito da oração, no entanto, está indeterminado. Se procurarmos inferi-lo, 

a partir do contexto enunciativo, pode ser que se trate de: “a nossa Realidade”, 

“metodologia”, “questão cultural... questão pedagógica”, preocupação”, ou a experiência, a 

avaliação, na materialidade: “gente vou passar”, enunciados que remetem ao que possa ser 

qualificado “desafio”. Neste caso, por serem muitos, nem determinados, podemos inferir que 

o pronome substantivo indefinido: “tudo” sirva para fazer referência, encapsular 

anaforicamente, a algo citado anteriormente, pois se refere à terceira pessoa do discurso, 

designando-a de modo impreciso. Abrimos parênteses para salientar este recorte não 

numerado, porque serve apenas para exemplificação das marcas discursivas da instabilidade 

no Ensino Médio: 

 

“[...] é meio que a gente vive testando coisas em sala de aula não só com 

surdos né na verdade educação é assim né a cada governo que entra cria-se... 

uma novidade e aquilo que a gente começou fazer para-se pela metade e 

vamos começar tudo de novo acho que esse é um dos grandes problemas da 

educação no país né... pra tudo... não só para o surdo... então eu a gente vai 

meio que assim sabe agora a onda é...” (10E). (Grifos nossos). 

 

A indefinição do que seja o lócus enunciativo do professor vem marcada pelos 

enunciados: “testando coisas em sala de aula”; “uma novidade”, “tudo de novo”, “agora a 

onda é”, que passam a ideia de mudanças constantes. Assim, em R15: “é um desafio”; “tem 

                                                      
45  DESAFIO. Dicionário de sinônimos online. Disponível https://www.sinonimos.com.br/desafio/em. Acesso 

em 10/01/21, às 21h.   
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sido um desafio” (1A); “é um desafio... desafI::o”; “é é desafiador”; “são desafios”; “ é 

desafiador... é desafio...então... éh:: “é desafio...” (5D), pode ser parafraseado por: “Tudo é 

um desafio”. Pois, mal se habitua aplicar um ditame, vem outro, muitas vezes, até para 

substituir o que acabou de aprender a lidar. A educação é uma esfera de visibilidade política, 

por isso, quem implementa gestão, em quaisquer dos níveis, sempre quer mexer com a forma 

que ela funciona, o professor vive nessa área movediça, é um desafio não afundar. 

Observamos que os enunciados em questão, também, se repetem em construções 

como: “é desafio mas” (5D), “é desafio porque” (1A, 5D, 8B); a mudança dos conectores 

“mas” e “porque”, direcionam os sentidos, estabelecendo valores semânticos de oposição e 

justificativa. Assim, por paráfrase, as construções seriam: “Tudo é um desafio mas...”; “Tudo 

é um desafio porque...”  Vejamos que mesmo quando um dos conectores não aparece, ele está 

implícito em: “Tudo é desafiador... mas é a nossa Realidade... /Tudo é desafio-ador 

(mas/porque) não temos como fugir...” (5D), (grifos nossos). 

O professor, ao narrar sobre o que seja sua práxis, professor de surdo no Ensino 

Médio, narra-se como um sujeito que se encontra ante uma “situação adversa àquilo a que 

está sem condições de transpor”, diante da vivência de um “problema cujo enfrentamento 

demanda esforço e disposição firme” (MICHAELIS, 2008). O desafiar implica “não recear”, 

“confiar”, (CUNHA, 2010); ou desafiar (des+fiar = tirar o fio, ou perder o fio), (MIRADOR, 

1977), em que o “tirar” a “fé”, ou o “fio” não se emprega no sentido de remover para sempre, 

anular, invalidar, mas no sentido de substituir, demover. Há, no emaranhado de fios 

discursivos, aquele(s) que podem ser deslocados, à medida que sua voz ecoa, para, ao menos 

sustê-lo em sua ilusão de ser sujeito dono de si, nesta trama em que todos falam para ele, por 

ele, acerca dele, (como se se tratasse de um objeto), quanto ao ser professor de surdo no 

Ensino Médio. 

O “desafio” o impele a lutar, a entrar no “jogo” (MICHAELIS, 2008). Em alusão ao 

jogo de futebol, em que, na impossibilidade do 1º e 2º lugar, o que move as partidas para as 3ª 

e 4ª colocações é o consolo de ao menos estar entre os mais pontuados no campeonato, talvez 

seja esse um dos sentidos de ser desafiado, por parte do professor. A sua estada num nível de 

ensino secundário e submisso às mudanças, o faz lidar com um público de jovens e 

adolescentes presumidamente escolarizados, (mas que, em sua ótica, ainda não foi 

alfabetizado, como vimos em R1b).  
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Ser professor num contexto escolar onde as “verdades” são produzidas à revelia de sua 

voz; narrar-se neste entre-discursos da Escola Inclusiva46, constituir o dizer a partir de 

inúmeras vozes e ser falado por todas elas (governo/ciência/instituições/intérprete/língua/ 

surdo etc.) “é um desafio”. Requer um (des)afiar-se para encontrar a ponta do fio discursivo, 

para (re)encontrar a si mesmo, na trama discursiva, no emaranhado de discursos que o 

constituem sujeito.  

Trata-se de uma “Realidade... não temos como fugir...”, relata (5D). Por meio do uso 

do verbo “fugir”, interpretamos que esse professor se sente preso a uma condição a que se 

sente aprisionado, desafiado a entrar na ordem do discurso assimétrico e gerar resultados. Este 

professor se vê “cumprindo um desafio” (8B), o “cumprir” vem da ideia de que a força da lei 

o faz ter de executar o trabalho de alguma forma, um ato que lhe gera “preocupação se ela 

(estudante surda) tá entendendo se ela não tá” (1A). 

O professor fala de si, na contradição, a partir do (O)outro, de dizeres já cristalizados 

na sociedade, mobilizando momentos de (des)identificações; ao dizer de sua prática e ao 

mesmo tempo dizer de si, pode passar a ser entendido como o objeto do dizer que se constitui 

sujeito do dizer, assim se processam momentos de sua sub(ob)jetivação no emaranhado de 

dizeres acerca dele, para e por ele, à revelia de sua voz.  

Ao mesmo tempo em que narra o outro, narra a si, numa contradição constitutiva 

Echert-Hoff (2004), deslocando os sentidos de ser professor. Professor-desafio; professor de 

surdo no Ensino Médio: vivencia uma “realidade em contraposição com a aparência”, as 

políticas caminham para um rumo, em que a estrutura de seu trabalho está alhures para trás. A 

caminhada do professor não parece alcançar o que se espera dele, as solas dos sapatos já não 

dão conta do relevo da estrada. Assim, este sujeito para/por/sobre os discursos falam se 

representa in-excluído  quem  incluir, in-excluído, como aluno que precisa atender. 

Entrevemos um sujeito objetificado, direcionado a “cumprir”, a um dever fazer, sob uma 

miscelânea de discursos que não se materializam em ferramentários e condições para tanto. 

                                                      
46  Tem de se considerar que não coube adensar acerca da Reforma do Novo Ensino Médio e da Implantação da 

Escola Polo Linguístico de Libras, ambos processos em andamento, no Estado de MS, a partir de 2019, período 

posterior às entrevistas. 
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GESTOS DE (IN)CONCLUSÕES 

 

Com o objetivo de problematizar as narrativas de si de professores de alunos com 

surdez do Ensino Médio, percorremos esta jornada de pesquisa mediante a qual perscrutamos 

(des)caminhos para ao menos tecer reflexões e, pela movência dos sentidos, provocar certa 

subversão na narrativa clássica de um “monomito”, cujo fim assume o caráter de deixar em 

suspenso uma empreitada, pois é o desejo da completude que mantém o eterno retorno. 

Então, neste “ponto de pausa”, (re)ativamos o Estado da Arte, em que as pesquisas de  

docentes ouvintes e surdo, ali elencadas, (d)enunciam, de diversos espaços, a lacuna existente, 

na academia, quanto ao que seja o dizer do professor de surdo no Ensino Médio. No entanto, 

os pesquisadores teceram movimento metodológico relevante ao oportunizarem-nos uma 

percepção mais ampla sobre as práticas de letramento e versarem acerca dos discursos 

discentes, os quais fazem a composição do “outro” – o imaginário, as memórias que podem 

ser recuperadas e atualizadas no fio discursivo das narrativas dos professores.  

Tratam-se, em específico, de pesquisas que, na ótica problematizadora, sustentaram 

nossa reflexão a partir da leitura do estabelecimento de um novo (mesmo) lugar, na 

representação do sujeito surdo no Discurso Político da Educação Inclusiva de surdos (DPEI) e 

lançaram luz sobre as representações de Escola Inclusiva no/pelo olhar do professor e do 

intérprete, a partir de seus dizeres, e nos direcionaram a leitura das representações que o 

professor de surdo no Ensino Médio faz de si no universo de discursos que o constituem; 

leituras que nos  auxiliaram na interpretação da in-exclusão, como processos imbricados, 

constitutivos, dada a leitura da palavra em seu duplo.  

Ao adentrarmos as condições de produção dos discurso,  interpretamos representações 

de TICs nos discursos oficiais da inclusão no Ensino Médio; apresentamos os participantes e a 

coleta dos discursos; e pronunciamo-nos acerca do tratamento do corpus da pesquisa. 

Discorremos quanto à Escola Inclusiva, para observamos “inclusão” em seu rastro de 

exclusão, e observarmos  que se trata de espaço onde o professor deve enunciar segundo o 

discurso oficial, mas este próprio discurso o exclui de seu dizer.  

Ao  discorrer acerca das reformas no Ensino Médio,  Pudemos observar que neste 

nível de escolarização há o mesmo no outro, na esteira do velho no novo, que deixou a largo, 

o professor; também pudemos entrever, no ordenamento oficial, uma “Educação Inclusiva”  

no embate das forças para veicular e validar, nem que seja, apenas discursivamente, práticas 

da in-exclusão, em nome do professor. Ainda, o entendimento de Língua  como sistema, 
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numa vertente dualista, de L1 e L2, uma oposição em que a língua escrita e falada colonializa 

a Libras precisa dar espaço para a perspectiva de língua como experiência, como corpo, visto 

que o sujeito se constitui como tal na/pela linguagem, em suas relações entre línguas e 

culturas, dada a impossibilidade de existência de língua pura.  

Na articulação entre objetivos, questões e eixos de interpretação, observamos um 

imbricamento, mas por questões didáticas, tentamos esmiuçar. No que concerne ao 

questionamento de como se constitui a (des)ordem dos dizeres do professor de surdo, no 

Ensino Médio, em relação aos discursos oficiais da inclusão, alinhado ao objetivo de discutir 

possíveis efeitos de sentido que perpassam as narrativas do professor, na análise, sobressaiu-

se o Eixo I de intepretação: “Constituição da (des)ordem do discurso do professor de surdo, 

no Ensino Médio em relação aos discursos oficiais”.  

Trata-se de dizeres do outro para dizer de si, em que se processa a inscrição de um 

sujeito inseguro, hesitante, a (des)culpar-se da sua dificuldade de estabelecer os sentidos do 

que seja o outro para identificar a si mesmo. Seu dizer se mostra contraditório, em suspenso, a 

começar pela tensão no estabelecimento de sentidos do que seja o estudante com surdez; 

tensão já instaurada no bojo da Lei, transposta para o dizer do professor uma vez que sua 

subjetivação se processa no/pelo olhar do aparato legal. Há lampejos de uma tentativa de 

identificação com o discurso oficial, mas como este processo é da ordem do simbólico e se 

estrutura em forma de linguagem, a identificação se processa fluida, movediça e transitória, 

razão pela qual são produzidos,  também, lampejos da luta de forças, do embate discursivo 

que o professor sofre para dizer-se inclusivo. 

A (des)ordem no dizer se faz conforme o movimento identitário empreendido pela 

supressão/hesitação do dizer-se conforme os discursos validados.  Entrevemos um sujeito que 

se subjetiva, dividido, numa arena de forças, na ilusão de fixar os sentidos do que seja ser ele 

próprio em seu papel de ser, ou não ser, um/o professor e validar sua verdade acerca de ser 

“o” professor, e não “um” professor. Observamos um sujeito clivado, entre discursos, que, 

inicialmente, evocou a autoridade do intérprete para avaliar o estudante com surdez, mas 

também não define de quem seja esta função, mesmo porque nomeações, sentidos, sujeitos se 

movem junto com as palavras, impossível estabelecê-los, fixá-los.   

Entrevemos o professor (sujeito do desejo de reafirmar-se como tal) em virtude da sua 

(des)qualificação processada já no próprio discurso da Inclusão de surdos, de onde emanam as 

vozes do intérprete e do surdo, não a dele, o que sustenta o entendimento da existência de um 

sujeito professor que diz do outro, na relação de forças de inúmeras vozes emanadas dos 
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discursos oficiais que o constituem objeto do dizer, para dizer de si mesmo, razão para esta 

leitura problematizadora do seu dizer a partir de si. 

Dentre os muitos olhares – que o constituem sujeito do dizer, um deles, o seu sobre si 

mesmo – , a construção identitária se processa fragmentada em momentos de sub(ob)jetivação 

de um sujeito em relações de forças em que a falta se manifesta na língua(gem), a partir de 

inúmeras afirmações/negações. O professor parece in-excluído da orientação direta que o 

ampare no processo de ensino-aprendizagem do surdo. É nessa arena de disputa de espaço do 

saber-poder que se alinhavam as narrativas de si, o que resulta a constituição identitária de um 

professor para quem sempre falta.  

Quanto ao questionamento de como, nas narrativas de si, ocorre a subjetivação do 

sujeito professor de surdos, no Ensino Médio, na perspectiva de discursos de uso das TICs, 

articulado ao objetivo de interpretar as representações que os professores têm de si e do 

(O)outro, destacou-se o Eixo II: “Regularidades e deslocamentos nos dizeres de professores 

de surdos, no Ensino Médio”.  

Observamos regularidade enunciativa costurada a partir dos sentidos de intérprete, do 

estudante com surdez, do CAS/MS, feitas por meio da denegação, o que (re)força suas 

representações sob a esfera da (a)normalidade; da tensão entre homogeneizar e diferenciar as 

práticas; os sentidos escorregam no enunciado “diferenciado”, recorrência da correção de si, 

pelo falar politicamente correto, traços de tentativas de identificação com os discursos oficiais 

da inclusão. 

 A diversidade de representações do sujeito reverbera a existência de momentos de 

significação, no discurso. Em uma (con)fusão de relações entre trabalhar “diferente” e 

“diferenciado”, deixa escapar representações do discursos da inclusão como práticas de 

tratamento social igualitário, acionando discursos do surdo como ouvinte, na mesma ordem da 

patologia clínica e da incapacidade, mesmos dizeres contestados pela especificidade surda 

perpassam suas narrativas. Ainda, o professor se identifica com o discurso da inclusão em 

termos de socialização, mas confere o acolhimento do surdo como algo feito pela igreja, não 

pela escola. 

A partir do questionamento de como ocorre a subjetivação do sujeito professor de 

surdos, no Ensino Médio, na perspectiva de discursos de uso das TICs, articulamos o objetivo 

analisar, no processo de subjetivação, como ocorrem as (des)identificações do sujeito 

professor com os discursos oficiais que são veiculados e validados na escola acerca do 

estudante com surdez. Na interpretação, sobressaiu-se o Eixo III, a que designamos: “Na 

tentativa de (des)identificações: relações saber-poder”.  
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A subjetivação pode ser entreolhada no/pelo acionamento de discursos, como o da LBI 

para quem o obstáculo da pessoa com surdez é a comunicação, mas a comunicação torna-se 

obstáculo para ele, o professor, uma vez que “ele não sabe Libras!” Entrevemos uma 

representação sujeito no embate entre línguas e culturas, a constituir-se nesta alteridade, o que 

não corresponde ao dizer oficial que trata as línguas como dicotômicas, únicas. 

A denegação perpassa a (des)ordem e a regularidade do dizer do professor. 

Entendemos que esta produz efeito de sentido de resistência, frente à discrepância entre 

discurso oficial e escola. Suas denegações acerca do uso de TICs, por exemplo, reverberam 

um sujeito dividido, que tenta inscrever-se em discursos de TICs – como objeto de consumo, 

pertença e elemento de transposição do obstáculo da comunicação do surdo. Mas tal inscrição 

se processa discursivamente, pelo emprego de enunciados desta ordem. 

Sua resistência se faz, à medida que tais discursos nem sempre se configuram na 

prática, posto que eles mesmos excetuam a especificidade surda em seu instrumentário oficial 

e a escola se mantém estrutural e materialmente alhures, em termos de equipamentos. A 

estrutura da escola sustém a sua filiação a discursos totalitários e a identidade do professor, 

esta, historicamente, estruturada na tradição escolar, cujo foco está na transmissão de 

conhecimento, no ensino, pelo “giz e lousa”, nas relações saber-poder.  

Esse não saber-poder altera a posição do sujeito professor, faz deslocá-lo de sua 

condição, isto é, de quem tem o saber-poder sobre o que ensinar e como fazê-lo. Tais aspectos 

levam-nos ao gesto interpretativo de uma constituição identitária do professor como sujeito do 

desejo, permeado pelas relações saber- poder. Não saber referenciar o estudante com surdez, 

em consonância com os discursos da Lei implica não poder relacionar-se com ele, a partir da 

ótica oficial, cujo discurso, ao menos nos documentos ratificados, prescreve que este sujeito 

deve ser considerado em sua diferença linguística e para quem as TICs podem vir a romper as 

barreiras comunicacionais. Mas quando se refere a TICs, estas são entendidas como meios de 

que não dispõe, ainda que associe-as, pela menção de alguns termos a ela relacionados, como 

recursos e aplicativos, quando trata de realizar práticas, aulas diferenciadas. 

Na esteira das relações de forças, pudemos entrever representação de si na alteridade 

do intérprete. Mesmo que se narre na alteridade do intérprete como seu hóspede amigo, numa 

relação assimétrica de forças, em que ele se represente o dono da casa, e o intérprete a ponte 

com o surdo, tal relação abala-se a partir das faltas que este lhe representa: falta do saber-

poder sobre o surdo, no caso, do saber especializado da língua e do saber-poder do discurso 

oficial, uma vez que o intérprete se torna seu interlocutor dos interlocutores do Estado, sob 

prerrogativa de ser a voz do professor para com o surdo, para com os discursos oficiais, do 
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Nuesp, do CAS/MS, por conseguinte, ser o professor do surdo. A aparente harmonia do 

intérprete como hóspede amigo torna-se abalada, a ponto de evocar a coletivo, da categoria de 

professores para estabelecer os sentidos de ser professor neste entremeio discursivo. 

Os discursos oficiais impõem verdades nas quais o poder arcôntico da tesoura, à 

revelia do que pensa e realiza, o exclui, e, na trama discursiva sua constituição sujeito se 

processa em processos de sub(ob)jetivação, a partir da narrativas de si. Nelas, o professor 

narra a si mesmo, subjetiva-se sujeito de identidades transitórias, cindido, em suas movências 

e sofre processos de objetivação pelo falar de sua prática de professor de surdo do Ensino 

Médio. O professor se subjetiva dividido na formação das imagens que tem do surdo e do 

ouvinte para o estabelecimento dos sentidos, o que vai interferir diretamente nos processos de 

in-exclusão constitutivos de sua prática pedagógica. 

O professor constitui-se sujeito no embate de ser-estar entre sujeitos, línguas e 

discursos oficiais, em relações de hos(ti)pitalidade, em que hóspede(s) e hospedeiro(s) se 

(con)fundem. Nestes entremeios, se instaura uma trama de discursos das mais variadas ordens 

que tornam-no sujeito/objeto do saber, a exemplo do ordenamento da formação em Libras. 

Todo este emaranhado é entendido como o outro, o “estranho” a que o professor acolhe, de 

modo tolerante.  

No entanto, ao estrangeiro incomodar sua aparente estabilidade de ser “o” professor,  

este tenta constituir-se sujeito na alteridade deste hóspede e de tudo o que dele demandar, 

como estratégia de resistência nas relações de saber-poder entre eles estabelecidas. Tal 

incômodo desta relação hospitaleira e hostil o move à posição de professor de ser ele, o 

estranho a si mesmo, hóspede em sua casa, a mover-se no desejo do outro, pela falta do 

acolhimento. 

Entendemos que as relações de hos(ti)pitalidade englobam a todos, professor, 

estudante com surdez, intérprete, discursos oficiais etc., afetando-os nas formas de 

subjetivarem-se, distinta da tradição da ordem do discurso cartesiano de fixar sentidos e 

estabelecer totalidades. A indefinição de seu lócus enunciativo perpassa a suas narrativas:  ao 

narrar sobre o outro, narra a si mesmo, cindido, inseguro, reticente, contraditório, como o in-

excluído, aprisionado nas relações de forças da trama discursiva que para/por/sobre ele dizem, 

às quais resiste. Processa-se a constituição sujeito professor na angústia de dizer-se, e 

(des)afiar-se no emaranhado de discursos que o constituem sujeito/objeto e sufocam sua voz. 

As discussões e problematizações proporcionadas por esta pesquisa se articulam em 

alguma medida à hipótese de que sujeito professor tenta identificar-se aos discursos oficiais, 

como estratégia de saber-poder, uma vez que não se subjetiva como professor do surdo no 
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Ensino Médio. Sob esta égide, não procuramos responder aos problemas que se colocam, mas 

analisar eixos que dialogaram com os objetivos e perguntas desta pesquisa, os quais, 

imbricados, correspondentes, possibilitaram-nos entrever processos de sub(ob)jetivação do 

professor de estudantes com surdez nas narrativas de si; as regularidades e dispersões 

enunciativas materializadas em seus dizeres e como se constitui a (des)ordem do discurso 

desse sujeito professor, invisibilizado e silenciado, uma peça de cumprimento de ações, para a 

implementação de discursos oficiais na escola.  

Este gesto de interpretação não se considera uma verdade irrefutável, mas um 

movimento reflexivo quanto a situação e sujeitos analisados, pautado no anseio de contribuir 

para deslocamentos e desconstruções necessárias para o trabalho do professor e para a 

aprendizagem do estudante com surdez. Assim, desejamos que outros pesquisadores se 

inspirem em nossas mobilizações e pesquisem sobre este vasto campo discursivo. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

O Pé de Jatobá47 
Na escuridão da longa noite 

brota do solo fofo, úmido e quente 

um ser com aspecto estranho e diferente, 

que protegido por todos se torna imponente. 

Estação de verão com chuvas fortes e abundantes 

a plantinha desconhecida cresce rapidamente. Logo 

surgem os galhos com folhinhas de cor verde, bem brilhante. 

Todos os dias passavam à sua volta crianças e adolescentes 

corriam, sorriam, cantavam bem alegres, todos os estudantes 

que, com muito respeito, protegia a plantinha inocente. Dias, meses 

e anos se passaram rapidamente; frondosa, com muito vigor, produziu 

sombra. Hoje a escolinha, casas, barracões, que ficavam bem próximos, 

não foram resistentes, mas uma bela árvore todos os dias 

agradece o sol brilhante, vive na companhia 

de pássaros alegres e frequentes. 

Ah, só esta linda árvore 

é testemunha 

da saudade 

de amigos 

e parentes; 

abraços, 

beijos e até 

juramento 

de amor 

ali aconteceu. 

O lindo pé de jatobá 

é o único que se faz presente 

como a prova viva para muita gente, 

protegido, para continuar a lembrança de muitos viventes! 

                                                      
47 Poema inédito, de autoria do Prof. Manoel Carvalho Borges, em memória à Escola Municipal Dr. Antônio 

Leal de Queiroz, no Sítio Limoeiro, Distrito de Arapuá, Três Lagoas, MS, – escola onde o professor lecionou por 

12 anos, na única sala multisseriada que a compunha. 
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DO PÉ DE JATOBÁ AOS PÉS NA ESTRADA: (PER)CURSOS E (DES)CAMINHOS 

PARA O DOUTORADO EM LETRAS 

 

1.Entrada na “ordem dos discursos” 

 

Minha entrada na ordem do discurso da existência coincidiu com o acontecimento 

discursivo da laqueadura da Dona Orminda (minha mãezinha, uma nordestina de quem herdei 

também a força e a persistência), para fechamento de sua “fábrica” de vinte filhos “com chave 

de ouro”. Foi o seu primeiro e único parto em hospital; descobrira dias antes que seus caçulas 

eram um casalzinho de gêmeos, a quem desejou, em seu íntimo, nomear:  Roberto e Roberta. 

Mas, para atender ao pedido da amiga que a hospedara, no pré-parto e, talvez, também 

manifestar-lhe a gratidão pelo cuidado naqueles dias tão solitários, longe da lida do sítio, do 

marido e dos outros 16 filhos vivos, concordou em registrar-me como Romilda.  

Em dicionários online, no google, há interessante alusão a este nome: como derivado 

da lenda dos gêmeos Rômulo e Remo, ou, da origem teutônica, pela junção de dois radicais, 

significando: “guerreira gloriosa, combatente famosa”; talvez, como um dos nomes mais 

registrados nas décadas de 1960-1970, no Brasil; ou, ainda, o que mais me (des)identifica: “a 

deusa da batalha sangrenta”. Hoje, eu costumo brincar com meu nome ao assinar Ro1000da, 

considerando toda a minha intensidade e a busca por meu espaço desde o ventre (rsrsrs). 

(Im)possível dimensionar, só sei que no quadriênio 1970-1974, éramos seis bebês 

numa família de 18 filhos! Fui agraciada pelos cuidados maternos da Marta (Tata), a quem 

também chamo de irmã(e), dela herdo as primeiras impressões, seja do berço de madeira 

escura, do colchãozinho de palha, a lamparina acesa no meio da noite e seu vulto conferindo 

se estava tudo bem comigo, as histórias para dormir, das brincadeiras no “terreiro” enorme do 

sítio, do carinho com que me chamava para comer o escaldado de leite com farinha de manhã, 

ou preparar o meu pratinho de almoço, ou cumplicidade nas traquinagens, cortar os cabelos 

das bonecas de milho, (eram as minhas únicas bonecas, à época); pegar as borboletas, para 

examinar como eram, e capturar “bizongas”48 nas caixinhas de fósforo “pra gente fazer 

radinho”. Mais que “irmã(e)”, Tata era “a professora”, aquela que desde os seus dez anos de 

idade se dedicou a me ensinar que além dos (per)calços da vida, existe a materialização do 

amor que pode vir de um ventre que não te gerou, mas que te criou. 

                                                      
48 Nome que atribuímos a uma espécie de vespa, que aprisionada, batia as grandes asas, produzindo um 

zumbido. Em nossa interpretação pueril, tal ruído imitava uma rádio AM, em processo de sintonização, naqueles 

tempos em que o rádio funcionava à pilha, dada a não existência de rede de energia elétrica, no sítio onde 

morávamos. 
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A entrada na ordem do discurso do “(Des)Caminho Suave”49 da alfabetização foi dos 

cinco aos nove anos de idade, na sala multisseriada da Escola Municipal Dr. Leal de Queiroz, 

no Sítio Limoeiro, Distrito de Arapuá, Três Lagoas, MS. Escola, extensão de casa, onde pude 

dividir a carteira geminada (um lado cadeira; outro, mesa, pés de ferro, com seus sulcos para 

lápis e borracha), enfeitar cadernos, apagar o quadro negro, compartilhar brincadeiras e 

sonhos! [...] Ainda, interagir nas corridas para a “fornalha da rapadura”, logo abaixo da casa, 

e, numa algazarra inocente, comer puxa50, tomar garapa, atender ao chamado da Dona 

Orminda, em seu zelo maternal: “nesse meis, u prefeito num mandô merenda”, “ocêis num 

pódi istudá di barriga vazia”. 

Este período de “tateamentos” com as letras, também, se fez sob as impressões do 

querido Manoel Carvalho, meu professor do pré II à 4ª série, quem me agraciou com o 

privilégio do poema que abre estas memórias, em homenagem ao lócus inicial da minha 

constituição sujeito estudante. Ah!!! Eu ficava admirada, sem entender como o “Tio Manel” 

conseguia manter o quadro negro cheio de matéria para copiarmos, ter tempo pra “ver tarefa”, 

caligrafia, tomar tabuada, conjugação de verbos, e, ainda, brincar com a gente no recreio. A 

cabra-cega e queimada debaixo do pé de jatobá eram as brincadeiras que mais me causavam 

alegrias, suores e risadas ofegantes! Tive a dimensão dos 14 km diários de percurso de 

bicicleta de ida e volta até a escolinha do sítio, percorridos pelo meu professor, quando tive de 

fazer o mesmo, aos 10 anos de idade, para cursar a quinta série, no Distrito de Arapuá. 

Gratidão eterna a você, meu professor! 

Muito pequena em estatura, não no sonho do Sr. Heliodoro, meu pai, homem austero, 

em seu discurso com sotaque nordestino peculiar, a dobrar o /l/: “Rumilda vai sê professora”! 

Era impossível transpor a estrada sozinha; então, foram fazer a quinta série comigo, a Maria, 

17 anos, me levava na garupa da monareta; a Miriã, 16, levava o Lázaro, de 11; as gêmeas 

Leozina e Leobina, juntas, 14; Leonízia, 13, o Roberto, meu irmão gêmeo. Então, éramos oito 

irmãos na mesma estrada, sob o sol do meio-dia e poeiras, a transporem os mesmos barrancos 

e temores de boiadas para, na mesma sala de aula, dividirmos livros, tarefas, aprendizagens e 

sonhos. 

 Mas as mudanças vêm, inevitáveis, naquele mesmo ano, a Maria se casou. Assim, eu 

tive de conduzir a bicicleta “personalizada”, do Dedé, sozinha. Muito grande, eu nem 

alcançava o selim; por onde eu passava, a carretinha de madeira, o descanso e os adornos 

despertavam curiosidades, não sei se pelo barulhão que faziam ou se pela criatividade de meu 

                                                      
49 Termo que empresto da Professora Marlene Durigan, em seu Memorial Descritivo. 
50 Variante de puxa-puxa, um doce feito com o melaço da cana-de-açúcar.  
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irmão em adorná-la, só sei que eu forçava a maior velocidade que conseguia, não sei se mais 

pela vontade de superar os obstáculos que pela vergonha daquela circunstância. Ano seguinte, 

meu pai comprou Caloi Ceci com cestinha, foi a glória!  

Durante quatro anos seguidos, da 5ª a 8ª série, conciliando as tarefas no sítio, na 

produção de rapaduras e tratamento do bicho-da-seda, dentre outras, (re)fiz (per)cursos. Numa 

cultura de subsistência familiar, trabalhávamos distribuídos em setores, cada qual 

administrador de seu tempo, espaço e funções, mas nada se sobrepunha às demandas da 

escola; a frequência estava sempre garantida e, quando formava temporal, era certo, lá estaria 

o meu pai, com seu Fiat 147, em frente à escola, para nos buscar, acomodando-nos como 

podia, junto das bicicletas, no porta-malas ou sobre o capô; o carro era compacto mas acolhia-

nos com a mesma responsabilidade e incentivo dele e de minha mãe.   

 

2. (Per)cursos e “prótese de origem” 

 

O (per)curso no Ensino Médio coincidiu com a abertura da primeira turma deste nível 

escolar, na EE Afonso Francisco Xavier Trannin, no Distrito de Arapuá, Três Lagoas, MS, 

para atender também trabalhadores da região, no noturno. Nesta fase, era apenas eu na 

estrada, de bicicleta, ao cair do dia. Algumas irmãs haviam se casado, outras foram ser “babá” 

de algum sobrinho que nascera. Posteriormente, um dos meus irmãos mais velhos, o Theo, 

que estivera trabalhando fora, retornara para dividir comigo a mesma turma do 1º ano, o 

mesmo livro de Português, de autoria de Hildebrando Campestrini51, a amizade e as tarefas 

escolares. Impossível fazermos juntos o mesmo trajeto depois das 22h; a solução foi eu 

pernoitar no Distrito. Assim, nos três anos do Ensino Médio, sempre pude contar com anjos, 

que se revezaram em suas casas, com cama e cobertores quentinhos, no acolhimento de uma 

menina que sequer sabia a dimensão de seu sonho: Tia Amélia, Dona Helena Rodrigues, 

“Dona Maria do Geraldinho”, Maria Aparecida (Nena). A elas, minhas doces lembranças e 

gestos de gratidão!  

O amor às Letras se fez em sintonia com as TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação)52. Sintonizava a Rádio Capital, quando havia pilhas, na voz do Eli Corrêa para 

                                                      
51Embora este fosse o único livro exigido pela escola, só pudemos comprar um; consumível, revezávamos, eu e 

o Theo, no uso. Mesmo assim, foi por meio dele que iniciei o processo de compreensão de aspectos da 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 
52Utilizo esta sigla, a mesma dos discursos oficiais constantes na pesquisa. 
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ouvir a Carta da Saudade53. A ausência da energia elétrica no sítio era remediada com a 

lamparina, para a leitura da Bíblia, da Lição da Escola Sabatina, de Revistas Adventista e 

Vida e Saúde, disponíveis em casa.  

Naquela época em que livros eram luxo, a Professora Leila Zahar54 colocou-me em 

contato com livros da coleção Vagalume. Tenho a impressão de ouvi-la ainda narrando o 

“Conto de Mistério”, de Stanislaw Ponte Preta: “Com a gola do paletó levantada e a aba do 

chapéu abaixada era quase impossível ver o seu rosto”. Sua leitura sempre descortinava 

mundos, me fazia desejar o outro, sua entonação, estabelecer os sentidos, embora via marcada 

a falta, no vermelho da caneta na correção de minhas escritas. Incompletude nos onze anos de 

escolarização, que se passaram voando e tornaram o Sítio Limoeiro e o Distrito de Arapuá, 

em Três Lagoas, MS, pequenos para os projetos de Deus e os sonhos meus e de meus pais. 

Era necessário novas estradas para meus (per)cursos e (des)caminhos. 

O desejo de ser professora colocou-me no ano de 1991, aos 17 anos, na Licenciatura 

em Letras, Português/Inglês; inicialmente, no IAE (Instituto Adventista de Ensino), em Santo 

Amaro, SP. Após dois anos como doméstica, mal conseguindo arcar com a mensalidade do 

curso, pleiteei transferência para a UFMS, câmpus de Três Lagoas. No final de 1994, foram 

concomitantes: a formatura, o casamento, a gestação/morte do Davi (meu primeiro reizinho) e 

o início na docência, na Escola Adventista de Nova Andradina, MS. 

Sob a representação de “habilitada” a lecionar, porém, acomodada na formação inicial, 

foi necessário o bilhete corretivo de um pai, acerca da palavra “estória”, para eu passar ao 

consumo de oficinas e minicursos em formações continuadas, – o que me preparou para 

assumir a nona colocação do concurso para professores da rede estadual de Mato Grosso do 

Sul, enquadramento de 40 horas, lotação no Ensino Médio, em 2000. Na ocasião, já residia 

em Campo Grande e o meu Kelvin estava com dois aninhos. Iniciei na EE Hércules 

Maymone, em cujo anexo, ficava o Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE), locus de 

inúmeras atividades desenvolvidas com minhas turmas nos laboratórios de informática e dos 

primeiros cursos sobre Tecnologias na Educação, que me inspiraram a montar o meu 

                                                      
53 De acordo com Valle (2001), em 1978, ainda na rádio Tupi, o radialista Eli Corrêa apresentava um quadro 

“Que Saudade de Você”, em que uma breve história era contada e, ao final, uma música referente ao assunto era 

tocada. VALLE, Luciane Ribeiro do.  Que Saudade de Você – A Construção de uma Dramaturgia Radiofônica: 

Uma reflexão sobre o quadro de maior sucesso do Programa Eli Corrêa.  Disponível em 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/149252491642166924426059118745357840570.pdf. Acesso em 28 

abril 21 
54 Minha Professora de Português, na EE Afonso F. X. Trannin, no Distrito de Arapuá, Três Lagoas, MS, da 7ª 

série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 
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“combo” de TICs, composto por um videocassete, um Minisystem, várias fitas em VHS, K-7, 

transparências e canetinhas para o retroprojetor.  

Também aprendi a fazer gravação de teleaulas da TV Cultura e TV Escola, embora 

me locomovesse de ônibus circular, eu levava numa caixa de papelão, parte da “panaceia” da 

educação (CAMPOS, 2011). E sustentava, envaidecida, o discurso de que eram “para aulas 

mais dinâmicas e diferenciadas”, segundo o viés das mudanças constitutivos dos Discursos 

Políticos Educacionais, em que as tecnologias se configuram como “objetos de desejo do 

outro”, (DIAS, 2016, p. 173). No entanto, quando me deparei com dois estudantes surdos55 e 

seu respectivo intérprete56, numa de minhas turmas no Ensino Médio, em 2001, pude sentir, 

no corpo, a falta. 

Era a primeira vez que eu ficava frente a frente com alunos surdos, então pude 

experimentar a diferença, a necessidade de recursos para transposição da minha barreira 

comunicacional. Uma estranha ausência/presença, na sala. Não sabia a Libras, minha 

interlocução se limitava ao Intérprete, o que gerou em mim uma angústia e me fez sentir 

desautorizada como professora deles. A falta foi produtiva, me fez desejar a língua sinalizada, 

razão pela qual iniciei o curso de Libras para iniciantes, naquele mesmo mês, no período 

noturno, na 1ª. Igreja Batista, no Centro de Campo Grande. 

Os estudantes surdos desapareceram da escola da mesma forma que chegaram, de 

repente. Continuei teimosa, durante alguns meses, mas desisti do curso, desmotivada, 

cansada, sem tempo, sem ter com quem de fato interagir em Libras. Em 2003, o convite para 

compor a equipe da Coordenadoria de Políticas Específicas em Educação, (COPEED), na 

Secretaria de Estado de Educação de MS, me exigiram outras formações e me distanciaram de 

tudo que se referia ao Ensino Médio. 

Três anos depois, durante o Mestrado, em Três Lagoas, no Ensino Médio da EE Dom 

Aquino Corrêa, lecionava os componentes curriculares Língua Portuguesa e Língua 

Estrangeira Moderna – Inglês, no noturno, e, no vespertino, era a Professora de Sala de 

Tecnologia Educacional, da escola (STE). Este trabalho direto com TICs resultou no convite 

para compor a equipe do NTE/TL, no período 2008 – 2018; dez anos de trabalho com os 

mesmos colegas me proporcionaram a intimidade de uma “família”, na qual minha função era 

                                                      
55 Na escola, coexistem as formas de designação deste sujeito: deficiente auditivo (DA) e surdos. Acerca da 

designação, ver na Seção 2 , item 2.2. 
56 Em MS, Instrutor Mediador e Tradutor Intérprete são designações para sujeitos com funções diferentes, mas 

no cotidiano escolar, são tomados como equivalentes, e predomina o termo Intérprete, (QUILES, 2015). Para 

efeitos de designação, adotamos, neste trabalho o termo Intérprete, quando, de forma genérica, nos referimos ao 

sujeito que atende a especificidade surda, em sala de aula. 
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de Professora Multiplicadora, com o papel central da formação continuada de professores 

para o uso de TICs na educação. 

 

3. Formação e atuação profissional: (per)cursos na Pós-Graduação  

 

Numa tarde de 2005, no saguão da SED/MS, em Campo Grande, os olhos da 

Professora Drª. Marlene Durigan descortinaram sonhos que nem mesmo eu havia ousado 

sonhar. Acompanhada de seu sorriso encantador, veio com uma pergunta direta: “Por que 

você não está no Mestrado em Letras, menina?” As inscrições se encerravam naquela data, 

mas eu poderia começar como aluna especial, disse ela.  

Introdução à Linguística Textual foi sua disciplina, a primeira que cursei no PPG-

Letras e que me colocou em contato com autores, como: Ingedore Koch, Antônio Marcuschi, 

Ana Cristina Bentes e Fernanda Mussalin para pensar os padrões de textualidade, talvez um 

(pre)núncio da importância das condições de produção no discurso, já que trabalhava-se com 

contextualização, que me direcionaram ao ingresso, em 2006, no Mestrado em Letras, na área 

de estudos da linguagem, sob coorientação de Durigan e a orientação da Professora Drª 

Claudete Cameschi. 

No Mestrado, pesquisei sobre discursos da/sobre prostituta/prostituição, na mídia, para 

interpretar o enunciado garota de programa como acontecimento discursivo; analisá-lo em sua 

irrupção, na memória discursiva, como discurso novo, a desestabilizar os sentidos da 

prostituta como sujeito marginalizado, que vende o corpo, para subsistência própria e dos 

filhos famintos. Garota de programa irrompe no contexto dos anos 1970, da 

contemporaneidade, prostituta jovem, de origem social mais favorecida, para quem as TICs 

foram determinantes ao anonimato e emancipação dos cafetões.  

O enunciado “garota de programa” atualizou sentidos do que seja programa, da ordem 

da tecnologia, e se inscreveu no discurso do lazer e entretenimento. Ressignificou 

prostituição, como consumo para além de corpos, mas de desejos, de técnicas, de habilidades 

que tamponaram a ordem discursiva da prostituta decadente, para lançar no mercado do sexo, 

um sujeito dissociado de DSTs e AIDS. A garota vende saberes sobre o corpo, programas, 

“pacotes de prazer”. Aproveito para destacar o papel da Professora. Drª. Claudete em meu 

amadurecimento teórico e a liberdade com que conduziu minha dissertação, acompanhada de 

um carinho maternal e segurança teórica. Gratidão, professora querida! 
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O ingresso no doutoramento foi oito anos depois, em 2016, quando minha filha 

Giovanna havia completado seus três aninhos. Na segunda vez do indeferimento do pedido de 

licença para estudo, ouvi, diretamente da Sra. Secretária de Estado de Educação de MS, que 

“doutorado não é bicho de 7 cabeças”, “dá para estudar nos feriados e fins de semana”. Mas 

as aulas presenciais ocorriam durante a semana, razão pela qual, talvez, alguém, 

anonimamente, inquiriu saber, via Ministério Público Estadual, como eu alinhava, as faltas ao 

trabalho e a frequência ao curso. Eu já mantinha um registro sistemático das compensações, 

via anteposições e reposições nos contraturnos, apenas o apresentei ao promotor que julgou 

improcedente a denúncia e optou por arquivar o pedido. Mas a sobrecarga emocional e física 

pemaneceram, não se passa por uma situação dessas sem desgaste. Afinal, que corpo e mente 

suportam tanto tempo ao estresse de trabalho, funções e demandas familiares, as 

responsabilidades dos estudos? Frequentemente, era acometida por resfriados, alergias, dores 

de cabeça, era a resistência pedindo arrego. 

Por vezes, pensei desistir, mas herdei de minha mãe querida a garra e a teimosia. Em 

meados de 2017, segundo ano do curso, meu pai, aos 96 anos, descansou no Senhor e, no 

início de 2018, a perda repentina de minha mãe me provou que eu não era tão forte quanto 

imaginava. Ela se foi e eu não tive o privilégio de comer com ela um pedaço do bolo de seu 

último aniversário, nem lhe dar um último beijo, naquele domingo, porque eu estava 

envolvida com uma leitura e escrita. Recuei, fechando-me na minha dor, por quase um ano.  

No entanto, o tempo urgia! O distanciamento me oportunizou pensar que era 

incoerente dar continuidade ao tema da dissertação, voltado ao discurso da prostituição, 

especificamente, da “vovó do sexo”.  Se o sujeito se constitui no entrançamento da história e 

linguagem, eu estava desautorizada a tratar de discursividades que não perpassavam meu 

corpo (DA ROSA, 2016), nem me subjetivavam como “pesquisa-dor(a)” (RIOLFI, 2001 apud 

BRITO, 2010, p. 15). Com o consentimento de meu orientador, à época, o Professor Dr. 

Marcos Lúcio de Sousa Góis, a quem sou extremamente grata pela compreensão e 

generosidade, pude passar para a orientação da Professora Drª. Celina Aparecida Garcia de 

Souza Nascimento e, juntamente com ela, desvelar acontecimentos de minha existência, 

(entre)ver comparti(lha)mentos, para provocar interpretações que se aproximavam de “minha 

verdade”, como professora.  

 Importa destacar que, nos dez anos de exercício da função Professora Multiplicadora, 

no NTE/TL, tive a oportunidade de acompanhar o programa para uso de TICs nas escolas 

estaduais da Região Costa Leste, cuja sede é o município de Três Lagoas. Neste período, 
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participei da formação docente, em oficinas, minicursos, cursos de curta e longa duração, 

presencial, ou não, tratando de TICs na educação em seu aspecto conceitual e prático. Numa 

destas ações, fui orientadora de um projeto para uso de TICs na Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRMF), em que o WhatsApp era a plataforma para escrita dos surdos, num 

grupo criado para este fim.  

Tornou-se necessário pensar a especificidade educacional surda a partir das 

interlocuções com os professores da sala regular (onde estavam matriculados), com a titular 

da SRMF e o Técnico do Núcleo de Educação Especial, (Nuesp). Assim, se produziram os 

sentidos iniciais acerca das narrativas do professor de surdo. Ora, naquele lócus enunciativo, 

estavam 09 jovens em interação ensino-aprendizagem, a partir de uma TIC, dentre os quais, 

três cursavam o Ensino Médio da educação básica.  

À medida em que assessorava as ações, passei a observar os dizeres dos professores 

destes surdos; as narrativas me mobilizavam a entrever os processos de subjetivação neste 

embate da Inclusão Educacional e do uso de TICs na escola: o projeto visava à transposição 

de uma metodologia “tradicional” de ensino da escrita para surdos, para o espaço virtual, do 

grupo do whatsApp57. Os sentidos que se estabeleciam eram de que, em condições cotidianas 

de interação, o surdo poderia comunicar-se via chamada de vídeo, pela qual poderia conversar 

pela Libras; o mesmo não poderia acontecer quando tivesse de se comunicar com o ouvinte, 

caso esse ouvinte não dominasse a Libras. Assim, pelo whats, a escrita se processaria em 

contexto significativo de aprendizagem, e, de certa forma, compensaria o déficit de 

aprendizagem da língua entre eles. Nas (re)avaliações da proposta, observei narrativas de 

intérpretes (aqui parafraseadas): “são analfabetos”, “já está no primeiro, terceiro do médio e 

não escreve”.   

Isso me deixou meio encabulada; (re)ativou minha memória dos dois estudantes 

surdos numa de minhas turmas de Ensino Médio e minha mobilização para ensiná-los, 

frustrada. Tal inquietação foi produtiva, me possibilitou ensejar ouvir colegas em situação 

similar, de acolhimento incondicional do surdo e respectivo intérprete na sala de aula e 

reconhecer-se estranho no espaço de aula, que representa seu, no Ensino Médio. Ouvir suas 

narrativas, como discursos de si mesmos, nos/pelos quais se constituem professor de surdo, 

neste nível de ensino, onde são regulares discursividades para o uso de TICs, tais como 

                                                      
57 Noutros termos, ao invés de usar figuras para criar palavras e frases, inserir no grupo imagem, selecionada na 

internet, e pedir que escrevam o nome do objeto da imagem, para, em seguida, produzir pequenas frases 

relacionadas.   
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videoaulas, videoprovas do ENEM, aplicativos de interação e acessibilidade comunicacional 

do surdo. 

Havia, sem perceber, dado o passo inicial na direção desta pesquisa; estavam 

alinhavadas as ideias, em comunicações, bâneres e artigos com análise de práticas discursivas 

de inclusão na escola pública, que englobava sujeitos da educação e toda a comunidade 

escolar. Entrevistei alguns pais e surdos, intérpretes, mas verifiquei que era necessário 

particularizar, ouvir as narrativas de sujeitos que se constituíam de todos esses outros: o 

professor, que, na escola, pela força da Lei, hospeda o estudante com surdez em suas turmas, 

sem direito a posicionar-se quanto a isso. 

Na diversidade de pesquisas centradas no surdo, no Ensino Fundamental, senti uma 

lacuna no que concerne às narrativas de um professor específico, o que leciona em turmas do 

Ensino Médio, nível em que há surdos matriculados. De acordo com o mapa do Nuesp, 

naquele ano, havia, no município, cinco escolas estaduais com atendimento a oito estudantes 

no Ensino Médio, matutino, “laudados” como deficientes auditivos, ou surdos, o que lhes 

dava o direito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), por meio do 

acompanhamento de intérprete em Libras, na sala de aula de ensino regular da Educação 

Básica, bem como o acesso à SRMF no contraturno, pela Educação Especial. 

Embora no mesmo ano de 2018, minha função tenha sido alterada para Professora 

formadora pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE12), o meu papel permaneceu 

basicamente o mesmo. Então, analiso que nesse percurso de mais de dez anos de trabalho com 

TICs, vi se tornarem obsoletos o mimeógrafo, o retroprojetor, o DVD, o CD-Room, o 

pendrive e surgirem projetores multimídias, lousa digital, AVA/Moodle, redes sociais, 

dispositivos móveis, plataformas, portais de objetos de aprendizagens e arquivamento em 

nuvem. Acompanhei, também, a proliferação de recursos específicos para comunicar com 

tradução/interpretação em Libras, como Hand Talk, VLibras e o aumento de videoaulas em 

Libras, em portais e no canal do youtube, todos da ordem do político pedagógico, mas que 

não estavam nas mãos dos professores. 

 

4. Da pesquisa, para a sociedade 

 

Depois do Mestrado, cursei as Especializações: “Tecnologias em Educação”, 

Pontifícia Universidade Católica (PUC/RJ), 2010, com o trabalho de conclusão sobre 

formação de professores em serviço; e “Mídias na Educação”, UFMS (2016), com o TCC 
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sobre o uso do WhatsApp para ensino de L2 a alunos surdos. Ainda, participei do curso: “A 

utilização de tecnologias em classes hospitalares”, de carga horária de 240h – todas formações 

voltadas ao uso de TIC, que contribuíram tanto para minha vida profissional quanto 

acadêmica.    

Em 2015, antes do ingresso no doutorado, fui aluna especial, na disciplina Políticas 

Linguísticas, da Professora Drª. Claudete Cameshi de Souza, cujas leituras sobre a relação 

entre políticas educacionais e políticas linguísticas ampliaram meu entendimento de que a 

escola preteriu as minorias linguísticas em suas políticas, o que impacta o contexto escolar de 

in-exclusão. Também participei de eventos com comunicações e respectivos artigos: “Práticas 

discursivas de inclusão no ensino de LP: o uso do WhatsApp para escrita em L2 pelo 

deficiente auditivo” (BARBOSA, 2016); “Mídias digitais no processo de produção de textos 

em diferentes gêneros”(LIMA; BARBOSA, 2011); “Alunos surdos e o uso do WhatsApp 

como mecanismo de aprendizado: arma pedagógica construtora de ilusões(?) (BARBOSA, 

2015), que me instigaram a esse projeto de pesquisa.  

 Das formações de professores, no trabalho, destaco as tutorias em 2015: “Progetec: 

formação e ação na escola”; 2012-2013: “Programa de Formação a Distância para Gestores 

Escolares – Progestão On-Line”; “Introdução à Educação Digital: a ação de planejar no 

interior da escola”; 2012: “Tecnologia e recursos midiáticos: uma (nova) prática no contexto 

escolar”; 2011: “Gestão e uso da STE no cotidiano escolar”. 

Durante o período de doutoramento, saliento as disciplinas “Tópicos Especiais: 

Análise do Discurso sob a Perspectiva Bakhtiniana”, ministrada pelo Professor Dr. Marcos 

Lúcio de Sousa Góis (UFGD/UFMS), em que pude posicionar-me acerca da não neutralidade 

na pesquisa, pois o sujeito pesquisador encontra-se com o “outro” e a sua resposta o leva a 

uma tomada de posição valorativa, devido à natureza essencialmente dialógica da palavra. 

Essa perspectiva discursiva ajudou-me a entender questões de ordenamento do mundo; tudo o 

que se pensa e constrói não existe na natureza; quando se fala em conhecimento, referimo-nos 

a construção humana, logo, não há saber melhor que outro, todos têm suas singularidades, a 

verdade é alcançada pela interpretação.  

A disciplina “Tópicos especiais: subjetividade, inscrição e escrita”, da Professora Drª. 

Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento, promoveu uma leitura mais detalhada de 

textos teóricos para interpretação dos sujeitos e sentidos em suas movências. A realidade é o 

resultado de uma construção, a realidade é o nosso (do ser humano) real, segundo Lacan 

(2005). Ainda, como sujeitos no mundo, dependemos do outro, nos subjetivamos, nos 
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constituímos, nos identificamos e constituímos na alteridade, via simbólico. Entender que 

nossa existência passa pela construção do sentido e só existimos quando vemos o outro, e este 

outro não é um ser sozinho, me leva a pensar em minha responsabilidade social e ética para 

com este outro, por meio de meus gestos de leitura.  

A disciplina “Introdução à Análise do Discurso”, da Professora Drª. Vania Maria 

Lescano Guerra introduziu a proposta discursiva-desconstrutiva, de Coracini, segundo a qual, 

a articulação transdisciplinar demanda por um escopo teórico-metodológico, ainda, na 

impossibilidade de completude, as noções se movimentam em (re)formulações. 

Os eventos científicos me colocaram em contato com os grandes nomes dos estudos 

linguísticos; oportunizaram-me ouvi-los discutirem noções para minha pesquisa ganhar 

forma. No que se refere a publicações, é fundamental ter a pesquisa disponível para outros 

olhares, uma vez que contribui para abertura a nova ideias, críticas, construtivas ou não, 

severas ou elogiosas; olhares capazes de marcarem o diferencial na nossa constituição sujeito 

da pesquisa. 

Quero destacar, neste período de 2016-2018, comunicações em eventos, quais sejam: 

2018: “TICS: práticas discursivas do professor para inclusão de surdos”; “Práticas discursivas 

do professor de surdo, no Ensino Médio”; “Discursos do uso de TIC: efeitos de sentido na Lei 

Brasileira de Inclusão”; “Tecnologia de Informação: o professor e suas práticas discursivas na 

inclusão de estudantes com surdez”; “O uso do arduino como ferramenta de acessibilidade”; 

em 2017, “Práticas discursivas de inclusão na escola: VLibras: tecnologia assistiva(?)”; em 

2016, “Tecnologias contemporâneas a serviço da Educação”; “Práticas discursivas de 

inclusão no ensino de língua portuguesa: o uso do whatsApp para escrita em L2 pelo 

deficiente auditivo”; “Um olhar discursivo sobre o blog na escola”; e, em 2015, “Letramento 

e multiletramento: Tecnologias na aprendizagem”; “O uso do WhatsApp para a escrita de L2 

por alunos surdos”. 

A maioria desses trabalhos foi apresentada em coautoria com minha orientadora 

Professora Drª. Celina Aparecida. No V Colóquio Internacional de Análise do Discurso (V 

CIAD), na UFSCar em 2018, tive a oportunidade de receber diretamente da renomada 

pesquisadora e Profesora Drª. Maria José Rodrigues Faria Coracini, uma das principais 

referências em minha tese, sugestões assertivas de leitura. Assim, deixo aqui rastros nos 

(des)caminhos em que me (re)fiz; (per)cursos para a construção da pesquisa voltada à 

problematização de dizeres do professor de surdos no Ensino Médio. 
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(En)cerro esse Memorial, na ilusão de completude do trajeto de minha vida até o 

doutoramento em Letras. (Per)cursos nos quais tentei arquivar os discursos que me 

constituem sujeito professora. Ao narrar-me na alteridade (família, escola, formação, trabalho, 

surdo, professores etc.), tive a oportunidade de poder significar-me, na falta que me constitui, 

e mover-me no desejo do saber, do saber acerca do que dizem os sujeitos que, historicamente, 

ficaram com a voz inaudível, relegados sempre ao secundário (a começar pela marcação de 

seu lócus de enunciação – 2º Grau, Ensino Médio, Novo Ensino Médio), para problematizar 

suas narrativas e, quem sabe, instigar um passo inicial na direção de, ao menos, amplificar sua 

voz na sociedade. 
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APÊNDICE 

 

 

I - TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Pelo presente instrumento, eu, ______________, portadora do RG nº _______ ___ e inscrita 

no CPF sob nº _____________, enquanto diretora da instituição púbica Escola Estadual Afonso Pena, 

autorizo a presença de Romilda Meira de Souza Barbosa, portadora do RG nº ______SSP/MS e 

inscrita no CPF sob nº _________, no referido espaço para a realização das entrevistas (com datas a 

combinar) concernentes ao projeto de pesquisa “Práticas discursivas da inclusão e surdos na escola 

pública” orientado pela Profª. Drª. Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento.58 

A qualquer momento poderei solicitar esclarecimento sobre o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa que está sendo realizado ou mesmo retirar minha autorização. A pesquisadora está apta a 

esclarecer estes pontos e, em caso de necessidade, dar indicações para solucionar ou contornar 

qualquer problema que possa surgir em decorrência da pesquisa. 

Esta pesquisa filia-se ao quadro teórico e metodológico da Análise do Discurso;  tem por 

objetivo central descrever e interpretar o funcionamento de práticas discursivas para inclusão do surdo 

na escola; em específico, apontar efeitos de sentidos que nele escapam, discutir posições-sujeitos do 

professor, bem como problematizar as representações que este faz de si e do outro, neste processo, 

tendo como referência discursividades de professores da rede estadual de Mato Grosso do Sul que 

trabalham no Ensino Médio, em classes onde estão matriculados alunos surdos.  

Para isso, a pesquisadora realizará entrevistas gravadas em áudio como forma de coleta dos 

discursos cotidianos que comporão um corpus, em que será feito o recorte de enunciados mais 

significativos à análise.  Espera-se problematizar a Educação Inclusiva de surdos no Ensino Médio da 

escola pública estadual.   

Os dados obtidos nas entrevistas serão utilizados na publicação de artigos científicos e Tese 

obrigatória para a obtenção do título de Doutor em Letras na Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS). A pesquisadora assume a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que 

comprometa o sigilo da participação voluntária dos integrantes da instituição. 

Responsável pela instituição: _____________________________________________________ 

Pesquisadora:________________________________________________________________ 

Orientadora: _________________________________________________________________ 

Três Lagoas, ______ de ___________________________ de 2018. 

 

                                                      
58 Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Profª. Drª.Celina Aparecida Garcia do 

Nascimento, Professora associada da UFMS, Drª. em Linguística e Língua Portuguesa UNIVERSIDADE 

FEDERAL de MATO GROSSO DO SUL, Profa. no Programa de Pós-Graduação Doutorado em Letras, câmpus 

de Três Lagoas da UFMS pesquisadora responsável pela pesquisa, telefone: (67) 3509-3425, e-mail: 

secretariappgletras@gmail.com, com a pesquisadora Romilda Meira de Souza Barbosa e/ou com Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFMS localizado na Av. Costa e Silva S/N, Bairro Universitário, CEP 79070-900, Campo 

Grande, telefone: 3345-7187, e-mail: etica@ufms.br. 
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II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(folha 1) 

 

Esclarecimentos: 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), do projeto de pesquisa, a 

princípio intitulado: “Práticas Discursivas da Inclusão de Surdos na Escola Pública”, de 

responsabilidade da pesquisadora Romilda Meira de Souza Barbosa. A pesquisa tem por objetivo 

central descrever e interpretar o funcionamento de práticas discursivas para inclusão do surdo na 

escola. 

Este estudo é necessário, porque embora existam trabalhos nas áreas da educação, sociologia, 

psicologia, dentre outras, tratando da temática: inclusão de surdos, há escassez de pesquisa pelo viés 

discursivo, aqui proposto. Nesta perspectiva, pode-se descrever, interpretar, analisar discursos do 

professor, especialmente do que leciona a surdos no ensino regular. Assim, será possível “ouvir a voz” 

ao professor, saber suas formas de representação e as regularidades de enunciados em suas práticas. 

Sua participação se dará por meio da concessão de uma entrevista que será gravada em áudio e 

depois transcrita. A entrevista ocorrerá a partir de algumas perguntas (orais) que o levem a falar 

livremente, sem interrupções, o que julgar pertinente, sobre seu trabalho, sua formação, sua relação 

com o surdo no contexto escolar.  

Se você aceitar participar, os benefícios são contribuições para problematizar a Educação 

Inclusiva de surdos no Ensino Médio da escola pública estadual e para o desenvolvimento de um 

trabalho acadêmico mais crítico e reflexivo no sentido de aprimorar e produzir conhecimento. 

Os riscos decorrentes de sua participação nesta pesquisa poderão ser: exposição, inibição e 

constrangimento à presença do pesquisador, bem como ao uso do gravador como instrumento de 

pesquisa. Caso isso ocorra, será orientado a parar a entrevista e o pesquisador estabelecerá um diálogo 

com o objetivo de tranquilizá-lo e, posteriormente, a continuar a entrevista quando estiver em 

condições, em outro momento (marcado por você/participante), ou também desistir se achar melhor.  

 

___________________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável  

 

 ___________________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(folha 2) 

 

Você não terá despesa alguma e não receberá nenhuma remuneração por sua participação; os 

dados ficarão na responsabilidade da pesquisadora, armazenados por até 05 (cinco) anos; findo este 

prazo, serão destruídos. Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sua identidade estará sempre 

sob sigilo.  

O presente documento compõe-se de duas folhas, ambas nomeadas e assinadas. O Termo está 

impresso em duas vias, devendo uma ficar com o pesquisador e outra, com o participante. Para 

qualquer outra informação, você pode entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone (67) 99188-

0726 ou pelo e-mail: ro1000dameira@gmail.com, ou ainda, poderá consultar o Comitê de Ética (CEP) 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O CEP é um órgão consultivo, educativo e 

fiscalizador, composto por especialistas de áreas diferentes e representantes da população, cujo 

objetivo é proteger o bem-estar dos indivíduos pesquisados, seu telefone é (67) 3345-7187, e-mail: 

bioetica@propp.ufms.br. 

 

Consentimento: 

 

Eu,________________________________________________________________________,

RG: _________________________, declaro ter sido informado(a) e estar devidamente esclarecido(a) 

sobre os objetivos e intenções deste estudo e sobre os procedimentos relacionados à entrevista a que 

estarei sendo submetido(a) no projeto “Práticas Discursivas da Inclusão de Surdos na Escola Pública”. 

Recebi garantias de total sigilo da minha identidade e de obter esclarecimentos sempre que desejar. Sei 

que minha participação está isenta de despesas; concordo em participar voluntariamente e sei que 

posso retirar meu consentimento, sem nenhum prejuízo ou perda de qualquer benefício. Assino este 

termo em duas vias, uma ficará comigo e a outra com a pesquisadora. Três Lagoas/MS, ________de 

______________________________ de 2018.  

 

___________________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável  

 

 ___________________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa 
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ANEXOS 

 

I- DA TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Ocorrências Sinais Exemplificação * 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

(   ) do nível de renda... (  ) nível de renda 

nominal... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 

gravador) 

Truncamento (havendo homografia, usa-

se acento indicativo da tônica e/ou timbre) 

  

          

 e comé/ e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula porque as pessoas reTÊm moeda 

Prolongamento de vogal e consoante 

(como s, r) 

::podendo 

aumentar para 

:::: ou mais 

ao emprestarem os...éh ::: ... 

o dinheiro 

Silabação       _ por motivo tran-sa-ção 

Interrogação       ? e o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa       ... são três motivos... ou três razões... que 

fazem com que se retenha moeda... 

existe uma...retenção 

Comentários descritivos do transcritor ((minúscula)) ((tossiu)) 

Indicações de que a fala foi tomada ou 

interrompida em determinado ponto. Não 

no seu início. 

  

    (...) 

  

(...) nós vimos que existem... 

Citações literais ou leitura de textos, 

durante a gravação 

  

     “      ” 

Pedro Lima... ah escreve na ocasião... 

“O cinema falado em língua estrangeira 

não precisa de nenhuma baRREIra 

entre nós”... 

Quadro 2 - Convenções adotadas para a transcrição dos dados *Exemplos retirados dos inquéritos 

NURC/SP nº. 338 EF e 331 D², extraídos de Preti (2003, p. 13-14) 



198 

 

 

 

II PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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III- CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 
Corpus Analisado 
 

R1a:  

“éh atualmente só tô com um um estudante nes/ nesse critério...”; “[...] que 

eu já já já sou acostumado a trabalhar com  co::m esses... desculpa 

professora falar deficientes  não sei qual a:: é o critério... se é d.a que fala 

eu num não sou tão por dentro do do da nomenclatura... eu vou falar 

deficiente mas sem querer ofender ninguém...”, “[...]a... a... a surda 

deficiente a a...”, “[...]é difícil acho que pro aluno normal... dito 

normal”, “[...] ela tem 20% de surdez apenas... ela escuta mas ela começo/  

além disso ela tem uma situação... éh:: neurológica ela tem... desculpa 

novamente no no na palavra pesada que eu vou falar... ela tem uma 

situação de mongolismo eu não sei trabalhar ela tem uma situação de de 

de mental envolvido”; “[...] ... vou falar a palavra surdo vou falar deficiente 

não tá... vai do surdo ((nome da entrevistadora))... se o surdo quiser... ele 

mesmo não me ouvindo ele consegue compreender eu mastigo passo a 

passo...”; “[...] o surdo ele me chama né... lógico que... “infelizmente quase 

todos os surdos acabam sendo um pouco de mudo porque não fala... mas o 

((nome do estudante surdo)) ele ele grita né... aí ele “ah:: ((professor imita 

som emitido pelo aluno surdo))” ele sempre va/ aí eu olho para ele ele tá 

dando tchau para mim... aí eu falo “ah:: cê tá ouvindo?” brincando com 

ele... “voltou ouvi?”; “[...] o surdo também é uma pessoa normal ele 

também trabalhava...”; “[...] eu reprovei uma aluna falava “gente ela é 

normal” todo mundo falava que ela era normal então pra mim a aluna era 

preguiçosa fazia relatório eu falava “ela não é normal gente” quantas vezes 

“ela não é normal ela não sabe nada do que eu falo ela não entende ela 

não pergunta ela não faz nada na minha aula ela tem algum 

distúrbio...”; “[...]ela surda não me entendendo e eu eu não sei falar Libras... 

entendeu... eu não sei conversar por Libras... eu não sei nada nada nada 

nada... eu achava que ela tava perdida no espaço. (6D) (Grifos nossos). 

 

R1b: 

“éh:: é a até a própria ((nome da intérprete)) falou que ela veio... sendo 

empurrada ela veio sendo passada ela não tem a concepção de ta no 

condição intelectual de tá no primeiro ano é uma dó... eu falei assim nossa 

e agora?”; [...]se perde em soma ta no ta no ensino médio... ME::u Deus” 

(6D). 

“ela é um amor tadinha eu tenho dó porque... ela tá no terceiro ano agora e 

ela não sabe nada de nada...”; “[...] e eles não são alfabetizados... de jeito 

nenhum... e todo mundo assim fingi que é... e vamo embora... vamo 

levando” ”; “[...] porque a gente conhece várias histórias que os próprios 

colegas intérpretes contam de alunos que foram nossos ou não e que estão 

na uni/ na faculdade e... continuam sem ser alfabetizados...” (10E). 

(Grifos nossos). 

 

R2: 

“[...]eu me vejo como... u/ o professor... eu não não me vejo como um 

professor que tem um aluno... éh: mais deficiente ou com mais atraso do 

que os outros né... eu vejo o meu aluno surdo como um aluno normal... 

ali da sala [...] (1A) (Grifos nossos). 

 

R3:  
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“não sei nem conhecia... é caps ou cas?”; “[...] cas... não... não tinha nem 

conhecimento”. (3C) 

“eu não tenho conhecimento... eu não tenho esse conhecimento de/ desses 

materiais”. (6D) 

“não eu pra te falar a verdade eu não tinha conhecimento des/ que tinha 

material lá não...” “[...] não eu pra te falar a verdade eu não tinha 

conhecimento des/ que tinha material lá não... eu eu que fui me virando 

mesmo quando deparei que tinha que trabalhar com ele o ano passado no 

segundo semestre... eu que fui trabalhando... fui procurando curso vendo 

que ele melhor adaptava... pra ele tá incluso ali na minha aula eu fui 

modificando a aula fui trabalhando... assim eu nunca fui... informada a 

respeito desse centro”. (8B).  

“olha... na verdade... eu não/ nem sabia que existia... e que a gente já tinha 

assim esse apoio pra conta”. (10E) (Grifos nossos). 

 

R4: 

“eu num num... num conheço... num desconheço esse material... não tenho 

acesso eu acredito que... assim eu não sei não posso falar pelos meus 

colegas mui/ muito pouco chega pra gente de informação em relação a 

isso... né pri/ éh eu tenho aqui apenas eu tenho treze salas... eu tenho apenas 

um aluno deficiente auditivo então... é como eu falei a gente tem trEze 

salas... tem professor que tem a/ vinte salas então a gente às vezes por falta 

de tempo ou a gente fica sem informação ou... não chega informação para 

gente às vezes... eu tô dentro da escola muito pouco sei sobre essa questão 

do apoio ao deficiente. (4C). 

“eu não conheço”; [...] “éh:: eu sei que tem um trabalho mUIto tímido... 

nessa questão aí... muito tímido... sabe de... de associá-los de trabalhar com 

ele... sabe de:: muitas vezes são pessoas isoladas né... a própria família 

guarda eles... então não é um jovem... que:: tem seus amigos saem para 

tomar um sorvete sabe que:: dá uma volta na praça... eu vejo que isso 

acontece quando está vinculado alguma coisa... religiosa... aí eu vejo 

aconteceu mas na questão da sociedade fica restrito muito questão 

familiar... né e eles têm que romper isso... por quê? porque você sabe que a 

gente não vai só se relacionar com família a vida inteira... eu não vou te falar 

mais detalhes... porque eu não sei assim a real proposta... né desse... desse 

órgão”. (5D). 

“éh... aqui no/ atualmente na nossa escola... não no/ não temos o uso 

dele... é::h... não cheGOU... tá não chegou ainda a nosso conhecimento 

enquanto professores esses materiais para o uso com o surdo... EM sala de 

aula... não tenho por exemplo éh que fosse placas de identificação... algo 

pra... visual... éh folders é alguma coisa nesse sentido que desce um 

respaldo... nós não temos isso hoje trabalhando em sala de aula” (7B). 

(Grifos nossos). 

 

R5: 

“mas... a transição... fazer a ligação... com Eu tento conversar bastante 

co::m os intérpretes éh [...]” (3C) 

“o surdo... realmente é é difícil... eu não tenho aqui não sou 

especialista...”; “[...] eu preciso desta... deste elo de ligação... e isso quem 

me dá este elo... é a nossa intérprete...”; “[...] ... a ligação éh de libras pra 

ele... então eu vejo que falta Esse Aprimoramento... é é esse é elo da 

linguagem aí... ainda não está... perfeitamente ligado” (7B) 

“só que... a questão da libras os intérpretes ajudam muito porque imagina se 

o professor tiver que parar a aula pra fazer... a explicação em libras 

para o aluno eu acho que seria... da maneira que está... professor... e 
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intérprete... acho que professor tem que conhecer novas metodologias 

tem que conhecer as especificidades que o aluno surdo te::m nesse 

sentido... mas eu acho que a lIbras... é importante... saber... mas eu acho que 

não é dEver do professor saber libras porque a gente tem o intérprete”. 
(9E) (Grifos nossos). 

 

R6:  

“[...] então eu busco muito a questão acima do visual... tá éh:: eu falo um 

pouco devagar cê viu né? então como eles eu também busco falar mais 

pAUsadamente... que muitos têm a leitura labIAL... então eu tô... me 

esforçando ((risos)). (5D) 

“e... a maior dificuldade realmente era a comunicação... então... eu já:: 

procurei... compreender um pouco mais da/ de libras... já:... NÃO 

porque... em princípio foi da formação... mas devido à necessidade mesmo 

em poder atender... e aí eu comecei a estudar... eu tive eu TInha que me 

aprimorar para poder se comunicar com ele... eu não sabia por exemplo 

como expliCAR... e como ele poderia entender simplesmente na/ no labial... 

não eu tinha que mostrar gestual também... e isso”. (7B) 

“eu pego a gravação seja mais pausada...”; “[...] trabalho com oralidade 

trabalho com/... o debate é difícil pra ele participar mas ele participa...” 

[...] “conversando com a ((nome da técnica)) que vem aqui... com a 

((nome da técnica)) que vem aqui ela falou assim “você pode só que você 

direciona ele tenta ir lá conversar com ele junto com a ((nome da 

intérprete)) pra você perceber que ele que ele também é capaz de 

desenvolver a mesma metodologia que você preparou para os demais 

alunos...” entendeu? então hoje em dia eu não tenho problema em trabalhar 

com ele não nem barreira nenhuma”. (8B) 

“a gente constatou que a maior barrEira não era a ((nome da disciplina)).... e 

sim a linguagem...”; “[...] o surdo dentre outros problemas na problemática 

do surdo... eu creio que a linguagem é a maior.” (9E) (Grifos nossos). 

 

R7: 

“óh... a minha metodologia... é::h principalmente assim com eles às vezes eu 

procuro... eu explico atividade... para sala toda e:: sempre fico no pé assim 

dos meus colegas no/ dos profissionais que trabalham lá “óh se você não 

entendeu também ou ele” eu to/ vo/ eu vô individualmente sempre tô 

perguntando... porque eu também não tenho só os dois surdos... tenho mais 

um... mais um aluno que:: ele... na verdade ele não é um cadeirante... ele tem 

um tipo de problema que sofreu um acidente né... então a memória dele é 

curta sabe? então assim... tem esses três tipos de alunos... que a gente 

tem que desenvolver uma metodologia diferenciada”;“[...] mas aconteceu 

de/... eu trabalhar com atividade diFErente... uma prova um trabalho 

diferente para ele... mas assim como... éh trabalhando diferenciado também 

com a mesma... turma o/ com a mesma atividade que eu dou para turma dá 

na mesma... então assim eu voltei fazer tudo junto... porque:: ele é um aluno 

que ele esquece né... de um dia para o outro... então todo dia você tem que 

tá pegando... é::h conversando com ele... é::h explicando novamente... 
então se for para fazer uma coisa diferenciada com ele (igual)... não vai dar 

em partes né... então procura chamar atenção  dele na hora ali... que nem os 

meninos na hora que eu estou explicando... aí eu já expliquei... vou lá “e aí 

o:: aluno” pergunto pra ele “você com professor que tá junto... quer que 

eu explico de novo? tem uma outra maneira que você quer que eu 

explique novamente?” (2E). (Grifos nossos). 

 

R8: 
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“[...] que a gente tem que desenvolver uma metodologia diferenciada”; 

“[...] mas aconteceu de/... eu trabalhar com atividade diFErente... uma 

prova um trabalho diferente para ele... mas assim como... éh 

trabalhando diferenciado também com a mesma... turma o/ com a 

mesma atividade que eu dou para turma dá na mesma... então assim eu 

voltei fazer tudo junto... [...]” (2E). 

“[...] tem que trabalhar com umas metodologias diferenciadas com esses 

alunos...”; “[...] “teria que trabalhar com com o aluno dentro de sala de aula 

né... com a metodologia diferenciada...”; “[...] vou ser sincera... eu tenho... 

éh uma aula apenas na semana dentro da sala da/ do desse aluno que é 

deficiente então não me dá muito tempo também pra eu trabalhar com essa 

aluna de forma diferenciada a gente procura trazer dentro do âmbito digital 

aí o acesso a algumas alguns aplicati::vos... éh trabalhar alguns conceitos né 

com ajuda do próprio intérprete... é o que tem tem sido feito ainda...” (4C). 

“[...] e às vezes você só tem um aluno surdo você vai fazer tu::do isso por 

causa de um aluno surdo né... vai vai fazer... o:: que eu faço eu faço minha 

prova diferenciada esse ano eu falei pro:: pro intérprete esse ano eu peço 

desculpa... que:: pa/a primeira prova eu não fiz eu não tive”; “[...] eu falei 

assim eu não vou digitar uma prova especial agora”; “[...] “numa prova só 

pra eu vê...” (6D). 

“[...] a avaliação... eu acho que assim... ela é um  pOuco diferenciada né na 

medida do possível...”; “[...] “e aí eu ajudava eles... fazia metodologias 

diferenciadas testava tecnologias... fazia uma anÁlise de como Era... que 

eles... como eles tavam aprendendo como eles não estavam... [...]”(9E). 

“[...] diferente mas igual... diferente dentro das limitações dele mas igual 

usando os mesmos assuntos as mesmas temáticas que qualquer outro aluno”; 

“[...] de repente pro ouvinte eu contextualizaria tudo pro surdo... eu faço um 

meio a meio pra ele ter possibilidades di/ diferentes... ali de alcançar né... 

uma pontuação dentro da média”. (10E). (Grifos nossos). 

 

R9:  

“[...] diferente de de um aluno normal... eu não consigo me comunicar 

com ele o problema às vezes não É... do surdo... o problema É meu... eu não 

sei me comunicar com o aluno surdo... eu não sei... então eu não sei vê se 

ele realmente tá entendendo ou não mas eu sei me comunicar com o 

aluno normal... com o que anda que ouve que fala... e aí eu consigo 

analisar que se realmente ele é pilantra ele não faz a tarefa que ele não quer 

eu consigo saber se ele trabalha ou não trabalha eu consigo saber dele a 

respeito de outros professores outros professores comentam fulano de tal tal 

tal com o surdo não... poucos professores sabem da vida do surdo... vamo 

começar daí ah né... éh:: surdo... tal silêncio então assim... éh::... dó? não 

é dó... éh:: uma situação que pena... que eu enquanto professor não tenho 

o::utro meio a não ser de giz e lousa... pra trabalhar me comunicar com ele 

eu não sei falar Libras. (6D). (Grifos nossos). 

 

R10: 

“eu utilizo o datashow mas não mas para todos né que acaba beneficiando 

ela por ter imagem mas que não é específico pensado só nela... [...]” (3C) 

“então... o primeiro momento é a questão de usar mais a questão visual... tá 

fazer uma aula be::m... isso não é só para eles não viu para os outros 

também... porque você traz algo visual... um vídeo... com uma imagem”. 

(5D) 

“também ele vai junto com a turma... NÃO em separado... nada foi feito... 

nada foi feito... éh separadamente do/ da turma... é sempre com a turma 
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junto... todos eles... toda vez que for pra sala de vídeo que foi pra sala de 

informática que tenha uso... da mídia do computador de vídeo... é tudo 

feito em grupo... certo? e... ele... tem a facilidade de de tá utilizando todo 

momento”. (7B) 

“mas eu acho que a capacidade de aprendizado ele tem igual a qualquer 

outro aluno... mas acho que no tocante da gente preparar melho::r tentar 

utilizar mais recursos mais mídias né... que isso ajuda bastante o aluno 

surdo né... éh:: acaba ajudando os outros alunos que são ouvintes também 

né?” (9E)  

“[...] eu gosto muito de:: usar vídeos com eles... eu gosto de usar vídeos eu 

gosto de usar filmes porque às vezes eu coloco um filme mesmo que o filme 

seja dublado eu coloco a legenda junto...[...]  e:: e aí eu levei alguns vídeos 

específicos pra:: explicar [...] vê então acho que são recursos assim de:: 

voltados pra figura pra imagem pra vídeo... que é o que dá assim um 

resultado melhor com eles”. (10E) 

“[...] pra eu trabalhar com essa aluna de forma diferenciada a gente procura 

trazer dentro do âmbito digital aí o acesso a algumas alguns 
aplicati::vos... éh trabalhar alguns conceitos né com ajuda do próprio 

intérprete... é o que tem tem sido feito ainda... [...]” (4C) (Grifos nossos) 

 

R11:  

“[...] o tempo né… que nos prejudica fica muito pouco tempo pra você 

sentar e tentar trabalhar um tipo de metodologia diferenciada com esse aluno 

né mas assim éh o que tem me ajudado bastante é também ter o intérprete 

do lado porque...mesmo que a gente trabalhe Libras que a gente estude 

Libras na faculdade… que a gente estude… éh algumas práticas de/ 

relacionadas à educação especial a gente ainda se sente muito cru dentro de 

sala de aula pra poder entender esse aluno”; “[...] não atualmente não… é:h 

eu fiz a disciplina na na na faculdade né que eu acredito que seja assim 

muito pouco pra que a gente tenha prática dentro de sala de aula pra poder 

conversar com esse aluno na/ em Libras… eu acho que a gente acaba 

vendo aquela disciplina ali durante o:: o:: durante o:: o:: os anos de 

faculdade… e::h depois de perde… se perde porque você vê muito pouco”. 

(4C) (Grifos nossos) 

 

R12: 

“Não chegou ao meu conhecimento… né às vezes a gente não fica 

sabendo não tem conhecimento eu tô sabendo disso agora por você se eu 

soubesse eu já teria éh ido me inscrever porque eu acho de fundamental é 

importante pra nós educadores termos essa/esse acesso a esse curso… 

porque a gente num não sabe qUANdo a gente vai ter que apo/ dar um 

apoio pra um aluno assim com essa deficiência... né?” (4C). (Grifos 

nossos). 

 

R13: 

“[...] é desafiador... mas é “a nossa Realidade... não temos como fugir...”; 

“[...] ma::s é um desafio... eu vejo como desafI::o e vejo que vale a pena... 

porque normalmente a gente só mexe nisso quando tem alguém da família... 

né?! [...] que é desafio... por que? porque tem uma questão cultural porque 

tem uma questão... né pedagógica”; “[...] ... então... éh:: é desafiadora... eu 

vejo que é desafio... mas é possível sim... [...]” (5D). 

“[...] é um desafio porque a metodologia que eu trabalho... né...”; “[...]então 

é um desafio porque eu fico nessa preocupação se ela tá entendendo se 

ela não tá... [...]” (1A ). 
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“[...] eu me vejo assim... cumprindo um desafio... porque quando eu 

percebi que que teria um aluno surdo... o passado eu falei “gente vou 

passar.” (8B). (Grifos nossos). 

 

IV EPÍGRAFES 
 

“[...]está no meio dos outros... pra si... só o social socializar ali... né pro 

outro entender um pouquinho ele....mas eu não consigo conversar com ele 

então ele já não é meu amiguinho...”(5D) 

 

 “e aí eu ajudava eles... fazia metodologias diferenciadas testava 

tecnologias...[...] …eu vejo que tem alguns assim já tivemos alunos no 

médio que eles não tinham condição alguma de formar uma frase...”  

(9E). 

 

 


