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Este artigo pretende descrever relações de saber-poder-verdade e suas 

implicações no campo da educação e dos movimentos sociais, mais especificamente, na 

formação profissional de jovens surdos envolvidos em projetos desenvolvidos nesses 

espaços. Dirigindo o olhar para algumas das ações que foram organizadas e executadas 

nas escolas e nos movimentos surdos visando a capacitação profissional, demonstro que 

ali compartilha-se de uma mentalidade de governamento que se destina a parcelas  das 

populações consideradas vulneráveis aos riscos sociais de discriminação, 

marginalização, pobreza e conseqüente exclusão social.  

A preocupação com a capacitação e inserção ao mercado de trabalho na 

educação dos surdos pode ser observada  desde a fundação do Instituto Nacional de 

Surdos, em 1857, primeira escola de surdos no Brasil. Oficinas laborais dentro das 

escolas como, também, formulações mais gerais envolvendo programas governamentais 

têm caracterizado a diversidade de práticas voltadas à formação profissional que vêm se 

articulando nos espaços surdos — as escolas e as diferentes instâncias dos movimentos 

surdos organizados como associações, clubes, entre outros. Exemplos de tais práticas na 

atualidade são os programas de formação profissional propostos, nos últimos anos, 

pelos Ministérios da Educação e do Trabalho, bem como por instâncias da sociedade 

civil tais como grupos empresariais e as chamadas organizações não-governamentais. 

Programas de formação profissional são projetados e executados, colocando em 

funcionamento mecanismos que requerem — e por isso mesmo os produzem — novos 

sujeitos e novas relações entre eles, as instituições e o Estado. As escolas e os 

movimentos surdos se envolvem nesses programas, constituindo-se como entidades 

formadoras/capacitadoras, conduzindo a si, a seus profissionais e aos aprendizes ali 

envolvidos. 

Neste artigo, pretendo analisar o conjunto de proposições e de ações 

recomendadas e relatadas em alguns dos projetos e relatórios que compõem o programa 

de formação profissional de surdos desenvolvidos em escolas e nos movimentos surdos, 
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demonstrando como que são colocados em funcionamento estratégias que investem no 

controle da diversidade/diferença dos sujeitos e grupos, atendendo a uma racionalidade 

política que investe na sua normalização. Minha preocupação não foi de analisar à 

exaustão, de dissecar cada documento em suas minúcias. Interessou-me, a partir das 

repetidas leituras de cada texto, procurar aquilo que insistia em reaparecer nos 

procedimentos e nas prescrições — o jogo das proposições e a contingências das ações 

previstas e executadas pelos programas. Acompanhou-me, poderia dizer, a “inquietação 

diante do que é o discurso em sua realidade material de coisa pronunciada ou escrita” 

(Foucault, 1996, p. 8).  

Utilizo como ferramenta analítica a idéia de “tecnologias” (Foucault, 1990), 

sendo que a mesma ajudou-me a entender o “como” do funcionamento dos programas 

de formação profissional, uma vez que os mesmos estão constituídos pela articulação de 

diferentes estratégias e mecanismos, implicados em  formas de aplicação de saber-

poder, nos quais estão envolvidos tanto o controle dos corpos quanto a produção de 

modos de ser, de falar, de se comportar (Murillo, 1997). Essa racionalidade política vem 

engendrando um conjunto de procedimentos, de saberes e de poderes considerados 

desejáveis e úteis para a conformação de sujeitos que saibam dirigir suas condutas, ou 

seja, trata-se do governamento1 de si e dos outros.  

O governamento é uma questão de intervenção: envolve tentativas de traduzir o 

pensamento para o campo da realidade, de instrumentalizar e tornar factível a ação 

sobre aquilo que se sonha e se esquematiza. Através da leitura dos documentos que 

apresentam os diferentes programas de formação profissional, dos relatórios de 

acompanhamento de cada projeto desenvolvido, bem como de textos produzidos pelos 

experts ali envolvidos, foi possível perceber algumas regularidades nas argumentações e 

proposições sobre os procedimentos desejáveis para a conformação de um trabalhador 

adequado às necessidades contemporâneas. Tecnologias de poder que vêm sendo 

inventadas, implementadas, retiradas de circulação, reaparecendo melhoradas e 

articuladas a outras novas tecnologias (Rabinow, 1999, p. 41).  

 

Governo da Normalização 

Procurando analisar, entender e descrever os jogos de poder e saber envolvidos 

no dispositivo de formação profissional dos surdos — objeto da investigação que 

                                                 
1 Veiga Neto (2002) utiliza o termo governamento em substituição ao termo governo, diferenciando a instância do 
Estado — a instância que governa — do ato ou ação de governar: governamento se refere a condução de condutas. 
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orienta este artigo — foi imprescindível me aproximar dos estudos de Foucault sobre a 

constituição de uma racionalidade política que teve sua condição de possibilidade nas 

práticas disciplinares, no biopoder e em toda uma maquinaria que colocou em 

funcionamento tecnologias para conduzir a si mesmo e aos outros.  

Uma das questões recorrentes ao nos referirmos ao governamento de si e dos 

outros e das redes de poder que aí se movimentam, vem a ser a problemática da coação, 

da imposição e as im/possibilidades de resistências a uma determinada ordem 

estabelecida pelo poder. Muitas das críticas a esse tipo de analise das relações de força 

de nossa sociedade argumentam que na perspectiva da governamentalidade o indivíduo 

seria refém de um determinismo. Cabe aqui salientar que as discussões em relação as 

práticas de resistência não são as mais fáceis, porém considero relevante o argumento de 

Foucault (1995, p. 244) quando argüido sobre a especificidade das relações de poder: 

Governar, neste sentido, é estruturar o eventual campo de ação dos outros. 
(...) O poder só se exerce sobre ‘sujeitos livres’, enquanto ‘livres’ — 
entendendo-se por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si 
um campo de possibilidade onde diversas condutas, diversas reações e 
diversos modos de comportamentos podem acontecer.2 
 

O conceito de governamentalidade diz respeito a uma razão ou tática de 

governamento — racionalidade governamental — que tem como objeto a população e 

como saber mais importante a Economia. O mecanismo básico de funcionamento dessa 

racionalidade se efetiva através de dispositivos de segurança onde tecnologias de 

dominação dos outros e de dominação do eu (de si) entram em contato e se relacionam.  

Técnicas de dominação ao nível macro e micro da sociedade, atingindo as 

populações e a cada um dos indivíduos, com o objetivo de conseguir o máximo de 

resultados a partir de uma aplicação mínima de poder. Poder que depende de uma rede 

de tecnologias de fabricação e sustentação do autogovernamento (Miller; Rose, 1993). 

Eis aí o que Foucault descreve como a combinação do jogo da cidade – totalizador, com 

o jogo do pastor – individualizador, combinação esta que possibilitou a emergência do 

Estado Moderno (Veiga Neto, 2000, p. 185). 

O jogo do pastor, daquele que cuida de seu rebanho e de cada uma das suas 

ovelhas é o jogo dos cuidados, um jogo que individualiza. O poder disciplinar é, aí, 

fundamental, pois age diretamente sobre os corpos, sobre os tempos e os espaços. 

Temos a constituição de corpos úteis e dóceis, de corpos produtivos, de corpos 

governáveis através da minúcia dos saberes sobre eles. 
                                                 
2 Grifo meu. 
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 O jogo da cidade se dá na emergência de novos saberes como a Estatística, a 

Economia, a Demografia como também o conjunto das disciplinas da área Psi, que 

procuram entender os fenômenos ligados a população, a fim de controlá-la como 

também para maximizar sua produtividade, bem-estar e felicidade. O bom 

governamento é aquele que governa economicamente, procurando obter maiores 

resultados com mínimo esforço tanto no que se refere as questões monetárias e 

financeiras, como também em relação ao tempo, aos afetos, ao prazer e a felicidade 

(Veiga Neto, 2000, p. 186). 

Essas combinações dos jogos do pastor e da cidade instituem novas práticas 

sociais, dando novas configurações às antigas instituições. O poder disciplinar que se 

efetua através de instituições como a prisão, a escola, o sanatório, a fábrica e o exército, 

se articula a um novo tipo de poder, um poder coletivo sobre a vida — que Foucault 

denominou biopoder: “quando o fomento da vida, o crescimento e o cuidado da 

população tornam-se uma preocupação central do Estado, articulados na arte de 

governar, instala-se um novo regime de poder” (Rabinow, 1999, p.41) que se exerce não 

nos corpos dos indivíduos, mas sobre as populações, e que se preocupa com a vida, com 

os processos biológicos, com os processos que se referem a própria vida dos homens — 

a multiplicidade dos homens — tendo por objetivo a segurança e regulação destas nos 

seus processos de nascimento, morte, produção, etc. (Foucault, 2000, p. 289). A 

racionalidade política do biopoder leva as necessidades humanas, seu bem-estar e 

desejos ao terreno do governamento. O biopoder considera a vida em si governável, 

tornando possível agir não apenas sobre o corpo, pela força, como também sobre a 

subjetividade (alma) do ser humano. O objeto e o objetivo dessa tecnologia de poder é a 

vida (Foucault, 2000). A saúde, educação, bem-estar das pessoas constitui um território 

sobre o qual é possível agir. A biopolítica se vale de medições, de estatísticas, de 

previsões para justificar medidas que não incidem diretamente no indivíduo. A partir 

daí, é justificado todo um conjunto de medidas administrativas, programas e campanhas 

que visam atender à emergência de problemas que venham a colocar em risco a 

segurança da população e do Estado: campanhas de vacinação, na área da Saúde, 

programas de alfabetização, na Educação, programas de formação de trabalhadores em 

áreas que articulam Educação e produção, são alguns exemplos. 

A população se constitui num novo tipo de corpo — formado por corpos 

múltiplos — onde novos saberes passam a se ocupar da multiplicidade das relações, das 

diferenças, das regularidades entre os diferentes corpos, estabelecendo-se uma parceria 
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cada vez mais elaborada entre os experts e os responsáveis pela gestão do Estado (Maia, 

1998, apud Veiga Neto 2001, p. 114). Não é somente uma questão de exercer o controle 

sobre a população, mas, sobretudo, conjuga-lo à produtividade (Dreyfuss; Rabinow, 

1995, p. 150). 

A combinação do poder disciplinar sobre o corpo-máquina e o biopoder que 

incide sobre o corpo-espécie têm suas noções fundadas na norma, supondo um certo 

tipo de ação que se dirige aos corpos e a gestão da vida. Este poder não objetiva a 

imposição de regras, ou mesmo a contenção destes corpos, “mas a produção de 

comportamentos, a fabricação de subjetividades, de identidades” (Fonseca 2000, p. 

221). 

Os mecanismos disciplinar e regulamentador não se excluem, mas podem operar 

articulados um com o outro sendo que “o elemento que os articula, ou ainda, que circula 

do disciplinar ao regularizador é a norma” (Fonseca, 2000, p. 226).  

De uma forma mais geral ainda, pode-se dizer que o elemento que vai 
circular entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar, da mesma 
forma, ao corpo e à população, que permite a um só tempo controlar a 
ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma 
multiplicidade biológica, esse elemento que circula entre um o outro é a 
‘norma’. A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer 
disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar. (...) A 
sociedade de normalização é uma sociedade em que se cruzam, conforme 
uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da 
regulamentação. (Foucault, 2000, p. 302) 
 

 Segundo Ewald (1993), a norma ao mesmo tempo individualiza e torna 

comparável. “É um princípio de comparação”, um regime de verdade que não reconhece 

exterioridade, mas cria classificação e controle das “anomalias” através de tecnologias 

de isolamento ou normalização, através de procedimentos corretivos ou terapêuticos, 

procurando agir sobre “perigosos desvios sociais” (Rabinow, 1999, p. 45).  

A normalização pressupõe um sistema de medidas, de graduações precisas e 

sutis às quais os indivíduos são distribuídos em relação a uma norma. Esta mesma 

norma é que organiza esta distribuição, como também produz o seu resultado. 

(Rabinow,1999, p. 44). As práticas da norma vêm se desenvolvendo e multiplicando no 

decorrer da história das relações sujeito-verdade no Ocidente, caracterizando as 

sociedades modernas dentro de uma ordem normativa (Ewald, 1993). 
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Do controle do desvio da espécie — o anormal surdo — à tolerância/respeito   à 
diversidade — sujeito de uma comunidade lingüística 
 
 
 Por muitas décadas, os projetos de capacitação laboral para os jovens surdos 

foram justificados e executados, procurando corrigir e reabilitar — normalizar — esses 

indivíduos, considerados desviantes das descrições e dos cálculos que definiam aqueles 

que eram considerados ”normais”. Não ouvir, num jogo de comparações com os demais 

seres da espécie humana, se caracteriza numa anormalidade a ser recuperada. 

 Essa condição de “anormal” colocou os alunos surdos numa condição descrita 

como de infortúnio, infelicidade e desgraça. A adjetivação “desgraçados” é 

reincidentemente utilizada em diferentes textos e documentos, para referir-se à condição 

dos alunos surdos internos nas escolas. Atendendo os desgraçados “no casarão do 

silêncio”(Espaço, 1997, p.15) é o título de um artigo, na primeira página do jornal 

Vanguarda, da cidade do Rio de Janeiro, em 1923, e que pretende denunciar a situação 

em que se encontrava o Instituto Nacional de Surdos Mudos. Ballesteros, em seu 

relatório ao Rei da Espanha, algumas décadas antes, salientava os benefícios e “ricos 

resultados” que os alunos surdos, por ele nomeados de “classes desgraçadas” 

(Ballesteros, 1856, p.1), vinham tendo nas escolas/asilos dos diferentes países da 

Europa. 

 Encontramos nesses exemplos um princípio que veio conformando a 

racionalidade governamental da Modernidade: a norma como um regime de verdade 

que torna cada indivíduo comparável e possibilita que cada um se reconheça a partir de 

uma medida comum (Ewald, 1993). Os surdos, referidos à espécie humana, são 

diagnosticados, nomeados, identificados como indivíduos “anormais”, portadores de 

“desvios”, estando sujeitos às práticas de correção. A educação dos surdos, dentro desta 

ordem normativa, estabelece-se dentro de uma estrutura de vigilância, “chamando para 

si os indivíduos, tomando-os individualmente, integrando-os” (Foucault, 1999, p. 113).

 A articulação de mudanças nos processos de produção e consumo, com novas 

redes de referência disponibilizadas aos indivíduos, demarca diferentes modalidades de 

produção dos anormais e do estranhamento que eles provocam. Segundo Bauman 

(1998, p. 43), as fronteiras da ordem normativa, na Modernidade, estavam bem 

definidas, sendo que os “estranhos modernos serviam como marcas divisórias”. Os 

indivíduos encontravam-se localizados numa rede disciplinar-panóptica definida, na 

qual cada um, a partir de um sistema de medidas e comparações, ocupava seu lugar em 
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relação aos outros. O indivíduo moderno constituiu sua referência a partir de um sujeito 

caracterizado pela média, pela não- fragmentação e pela possibilidade da unidade. Para 

a racionalidade moderna, ser anormal é lamentável, quebra a lógica de uma ordem 

homogênea. 

 Os tempos e espaços pós-modernos configuram-se pelas múltiplas possibilidades 

de os sujeitos se posicionarem em novas e multifacetadas redes de poder, na qual a 

diferença passa a ser protegida, cultivada, preservada. “A questão já não é como se 

livrar dos estranhos e do diferente, de uma vez por todas, ou declarar a diversidade 

humana uma inconveniência momentânea, mas como viver com a alteridade, diária e 

permanentemente” (Bauman, 1998, p. 44). 

No Dicionário Latino-Espanhol (1950, apud. Skliar, 2002, p. 43) encontramos a 

palavra diverso significando desviar-se, afastar-se do seu caminho. Alguma coisa a ser 

“albergada, hospedada”, ou, por que não dizer, colocada num lugar, no seu “devido 

lugar”. “Diferente e diverso permite-nos distinguir o outro do um, o outro do mesmo. É 

o contrário de idêntico”. (Ferre, 2001, p. 195) A idéia da diversidade coloca a cultura 

desses diferentes grupos como objeto do conhecimento, através do reconhecimento dos 

seus conteúdos e costumes, mantendo-os em um “enquadramento temporal relativista” 

(Bhabha, 1998, p. 63).  

Os discursos da diversidade procuram se justificar como possibilidades de 

“eliminar”, ou pelo menos “amenizar” as fronteiras de inclusão/exclusão em que vivem 

indivíduos e grupos sociais. Todos e cada um são convidados a tomarem “o seu destino 

nas mãos” e se tornarem “o melhor que puderem”, oferecendo “não apenas esperança, 

mas uma receita clara para sua realização” (Bauman, 1999, p. 80). A formação 

profissional procura atender a essa racionalidade, conduzindo os indivíduos a se 

sentirem participantes, incluídos, assimilados ao contexto econômico, social e cultural. 

Um dos mecanismos colocados em funcionamento pelas diferentes políticas 

públicas, como também pelo dispositivo da formação profissional, é a prática de definir, 

de classificar e atribuir identidades a esses muitos outros, que, mesmo sendo 

convocados a participar de ações “solidárias”, ocupam uma posição de objetos sobre o 

qual a expertise é, recorrentemente, convidada a falar. As classificações continuam 

funcionando no sentido de normalizar os indivíduos percebidos como diferentes. “As 

categorias são efeitos de poder” (Popkewitz, 2001, p. 19) que servem produtivamente 

para reafirmar as normas, sendo elas mesmas que determinam o conjunto de distinções 

que conformam os indivíduos como diferentes (Ibidem, p. 43).  
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A racionalidade política engendrada na formação profissional conduz as ações 

com o objetivo de “dar visibilidade e garantir espaço” a esses grupos considerados 

vulneráveis aos riscos de pobreza e exclusão” (Ministério do Trabalho/PLANFOR, 

2000, p 11). Essa visibilidade é possível graças a um empreendimento de classificação, 

divisão, nomeação dos diversos grupos para os quais se destinam as ações desses 

programas, através da “obrigatoriedade de registro de características de gênero, raça/cor 

e, mais recentemente, de deficiência nas fichas de identificação de treinandos” (Ibidem, 

p. 9). Esse registro é desejado e estimulado, numa racionalidade de governamento que 

permite um controle e gestão mais efetivo e econômico dessa população e dos riscos a 

que está sujeita, incluindo-as e ordenando-as “num novo e cada vez maior e mais 

matizado campo de saberes” (Veiga-Neto, 2001, p. 114). Técnicas de “reconhecimento 

e valorização da diversidade” são justificadas e estimuladas como condição de 

prevenção dos riscos sociais, uma vez “que sai mais caro manter a exclusão do que 

promover a igualdade” (Ibidem, p. 7). 
 A exclusão social de jovens que vivem em situação de pobreza é apresentada 

diretamente associada à marginalização e violência, riscos sociais que afetam a 

segurança de toda a sociedade: “esses jovens, sem renda, vivendo em condição familiar 

precária ou precarizada pelo desemprego dos pais, sentem-se excluídos e tornam-se alvo 

fácil dos apelos que levam à violência e à marginalização” (Comunidade Solidária, 

2001, p. 1). Assim, é desejável que projetos de educação profissional sejam 

implementados, estimulando a geração de renda, “de modo a assegurar a plena 

integração sócio-econômica e cultural dessas pessoas” (Ministério do 

Trabalho/PLANFOR, 2000, p. 9).  

 No governamento da diversidade, os estranhos são inventados e capturados 

pelos discursos da norma e nomeados de diferentes maneiras: estranhos, anormais, 

deficientes, incapazes. Porém, permanentemente, é reafirmada a existência de uma 

norma transparente (Bhabha, 1998) que supõe e afirma um consenso de igualdade em 

relação ao qual devem se remeter. Como argumenta Lane (1997, p.25) citando 

Goffman, se espera que a pessoa que, aos nossos olhos se constitui como incapaz — 

deficiente —, aceite esse papel e passe a se conduzir segundo ele. Na interminável série 

de nomeações possíveis, ao assumir aquela que lhe foi conferida, é lhe assegurado o 

direito à tolerância, ao auxílio, à condescendência, à compaixão.  

 A tecnologia da diversidade, na formação profissional dos surdos, investe em 

variados “mecanismos que propiciem a igualdade de oportunidades e a preparação para 
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a vida” (Integração, 2000, p.16), sendo a capacitação para o trabalho um instrumento 

considerado promissor para atender as exigências de competitividade e de rentabilidade. 

Aqueles que não tiverem habilidades para “gerenciarem a si mesmos” prosseguem 

existindo como marginais/marginalizados, sendo que seus comportamentos se 

configuram como uma ameaça (Rose, 1996, p. 340). Permanecem existindo numa 

“fronteira de exílio”, sendo desprestigiados e considerados miseráveis de “corpos e 

mentes obscuros e incompletos” (Duschatzky; Skliar, 2000, p. 171). 

Os projetos organizados pelas entidades de atendimento aos jovens surdos 

procuram desenvolver ações que atendam a uma dupla exclusão. Ao justificar a 

necessidade de implementação de cursos de qualificação, advertem que “uma parcela 

desta população [jovens e adolescentes] que, além de sofrer todo este processo de 

exclusão sócio-econômica, também necessitam cotidianamente lutar pelo 

reconhecimento de sua condição de cidadão: estamos nos referindo às crianças e jovens 

surdos” (Concórdia, 1997, p. 3). O documento aqui mencionado continua apresentando 

as dificuldades enfrentadas por esses jovens nos seus lares, no acesso aos serviços 

sociais em geral, como também as limitadas oportunidades de educação e 

profissionalização. Assim, “este projeto se propõe a ser uma alternativa viável e 

concreta no sentido de oportunizar a jovens surdos vivências que resgatem a auto-

estima, a confiança e a determinação para que estes indivíduos possam exercer 

plenamente a cidadania” (Ibidem ). Estabelecer condições para o exercício da cidadania 

em igualdade de condições – fator indispensável para a administração do risco de 

exclusão a que são vítimas estes jovens. 

Nas Políticas Públicas, atender a diversidade passou a ser requisito desejável e 

imprescindível nos chamados regimes democráticos. Em nome do “resgate de direitos 

civis, de promoção da igualdade de oportunidades e de combate à discriminação” o 

conceito de diversidade passa a ser estratégia nas “políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável” (Ministério do Trabalho/PLANFOR, 2000, p. 7). 

Procurando seguir as recomendações dos organismos internacionais, governos e 

entidades “vêm se esforçando no combate à discriminação no emprego e na profissão” 

sendo que a educação profissional “para a pessoa deficiente” é uma das estratégias na 

“promoção da igualdade de oportunidades” (Integração, 2000, p. 9). Mas, Ferre (2001, 

p. 197) chama a atenção de que os discursos sobre a “identidade, diferença e diversidade 

falam do tudo e do nada dos seres humanos”. A retórica do respeito às diferenças, 

partindo-se do princípio da igualdade de oportunidades entre os seres humanos, 
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transformou-se num eufemismo utilizável em qualquer argumentação das políticas 

públicas e sociais (Ibidem). 

A diversidade cultural acaba se constituindo, também, numa “categoria 

ontológica”, num objeto de nossa curiosidade, o qual pretendemos explicar, 

desmistificar, capturar para dentro de nossas referências, tirando-lhe o mistério e o 

perigo que este acarreta. Assim, esses estranhos anormais, passam a portar como que 

uma “autorização” para continuarem a ser o que são — “esses outros, porém em um 

espaço de legalidade, de oficialidade” (Duschatzky; Skliar, 2000, p. 169). A incessante 

tarefa de classificar, nomear e ordenar o mundo, característica constitutiva da 

Modernidade, cria uma lógica ambígua que pretende assimilar as diferenças, num 

processo que implica domesticar, agregar, mas que ao mesmo tempo acentua a 

desigualdade e a exclusão. Como argumenta Bauman (1999, p. 11), ao classificar, estou 

executando uma operação que inclui numa classe alguns indivíduos, na mesma medida 

em que exclui outros. A tentativa de assimilação das diferenças, invariavelmente 

implica num processo de desigualdade e exclusão (Veiga-Neto, 2000, p. 182). 

Ambivalência permanente, à qual os tempos modernos procuram, implacavelmente, 

controlar.  

 No governamento da conduta de si e dos outros, as ações dos programas de 

formação profissional “devem ser elaboradas e aplicadas de modo a promover o capital 

humano e o capital social” (Ministério do Trabalho, 2001, p. 11). Existe um consenso 

sobre a necessidade de se investir para que a diversidade prospere, uma vez que isso 

acarreta em que o mercado prospere com ela (Bauman, 1999). Para isso, cabe 

investimentos em projetos que proporcionem o atendimento aos indivíduos e grupos em 

situações de vulnerabilidade para que sejam capazes de se inserir e beneficiar o 

mercado. Os indivíduos e a sociedade em geral tornam-se alvos das proposições e 

práticas que se almejam “emancipadoras das pessoas e coletividades em situação de 

desvantagem” (Ministério do Trabalho, 2001, p. 11), a fim de que possam se constituir 

em indivíduos participantes do mercado, ou seja, se constituam em consumidores. 

Assim, é “preciso um compromisso” e “empenho” entre os vários envolvidos no 

processo de formação profissional, tais como as instituições, os especialistas e os 

próprios alunos, no sentido da “superação das condições adversas” aos processos de 

“emancipação social” (Ministério do Trabalho/SEFOR, 1998, p. 8). 

 As “estratégias” acionadas para garantir a igualdade de oportunidades e o 

respeito/tolerância à diversidade são a “informação e a sensibilização” (Integração, 



 11

2000, p. 9) nos diferentes espaços sociais, desde os possíveis locais para a parceria na 

realização de cursos, como também, e principalmente, com os empresários, almejando a 

garantia de acesso ao mercado de trabalho. 

 A tolerância é ressaltada como uma postura desejável por parte da sociedade em 

geral, procurando investir na consolidação de uma sociedade inclusiva, porém, trazendo 

consigo, uma “inevitável ambivalência” (Bauman, 1999). A gentileza e a 

condescendência para com o outro é anunciada como uma virtude de indivíduos e 

grupos. Porém, ela anuncia, muito mais, sentimentos de resignação, de despreocupação, 

mera indiferença ou reação a uma situação inevitável: “o Outro não irá embora e não vai 

ser como eu, mas eu não tenho meios de forçá-lo a ir-se ou mudar” (Ibidem, 1999, p. 

248) 

 No discurso da tolerância e do respeito à diversidade está bem presente a lógica 

da norma, na qual todos aqueles que são desviantes, anormais, recebem, por 

solidariedade daqueles que são considerados os normais, licença para ocupar um lugar. 

A tolerância desestranha os estranhos, amenizando a ameaça que esses poderiam 

representar. Para Bauman (Idem, p. 250), a tolerância tanto pode levar à solidariedade, 

quanto à indiferença e ao isolamento. É uma técnica de poder que incide nas condutas 

tanto de quem tolera (o normal), quanto de quem é tolerado (o anormal), conduzindo 

seus jeitos de ser e de se relacionar uns com os outros no mundo. 

A diversidade, cada vez mais, deixa de ser uma marca individual, para se 

configurar como uma inscrição nos grupos e comunidades — marcas da diferença. Os 

indivíduos, compartilhando dessas marcas identitárias e culturais, redefinem novas 

territorializações no pensamento e nas ações políticas.  

Justiça e coesão social foram, durante a Modernidade, temas e preocupações que 

ocuparam a maioria das lideranças políticas e intelectuais, sendo que “o social” foi 

considerado área chave em relação aos objetivos das estratégias governamentais. Rose 

(1996) propõe uma interessante análise dos deslocamentos nas espacializações do 

governo e do governamento dos indivíduos, onde o social vai dando lugar a novos 

arranjos heterogêneos e plurais, passando a comunidade a exercer a função de espaço 

privilegiado de contestação de identidades e fidelidades. As relações de mútua 

obrigação constituídas na comunidade configuram novas conexões entre as estratégias 

de governamento dos outros e de si, sendo elas elementos centrais na configuração do 

ethos da mentalidade neoliberal. 
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A questão aqui anunciada não se refere à comunidade como uma novidade no 

cenário das relações entre os indivíduos e os grupos, uma vez que ela há muito tem sido 

referida no pensamento político. A comunidade vem tomando lugar como novo 

território de administração das existências individual e coletiva (Rose, 1996, p. 331). 

Ela se torna, assim, um tema de governamento, sobre o qual as relações sociais e morais 

dos indivíduos são conceituadas e administradas.  

A comunidade se converte em um meio de governamento: “seus laços, vínculos, 

forças e afiliações devem ser celebrados, estimulados, nutridos, moldados e 

instrumentalizados, na esperança de produzir-se conseqüências desejadas para todos e 

para cada um” (Ibidem, p. 335).  

Os programas de formação profissional atendem a essa nova racionalidade 

política, colocando em funcionamento a tecnologia da diversidade e igualdade de 

oportunidades, através do convencimento e engajamento de diferentes entidades e 

organizações não-governamentais ligadas à grupos, comunidades e movimentos sociais 

que se envolvem em projetos que visam atender seus interesses e suas especificidades. 

A constituição de comunidades responsáveis e preparadas para conduzir e investir nelas 

mesmas exige estratégias bem demarcadas que as mobilize e as coloque em condições 

de desenvolver programas que funcionem através das fidelidades pessoais e das 

responsabilidades ativas (Ibidem, p. 332).  

Argumentando “a experiência, interesse e qualificação dos educadores” devido 

ao tempo que estão envolvidos “observando e convivendo com pessoas surdas”, as 

escolas de surdos atestam sua “responsabilidade na execução” (Concórdia, 1997) dos 

cursos ligados à comunidade surda. Isto vem ao encontro das estratégias da diversidade 

que, conjugadas com as técnicas da articulação institucional, “tem mantido amplo 

diálogo e negociação com (...) representações da sociedade civil organizada abrangendo 

fóruns, conselhos, associações que atuam junto a mulheres, negros, portadores de 

deficiência” (Ministério do Trabalho/PLANFOR, 2000, p. 8). 

Essas comunidades existem pelo comprometimento que estabelecem entre seus 

membros, mas que não necessariamente dizem respeito ao espaço “real” ou ao tempo 

“real”. Elas se formam a partir de “uma rede de troca de comunicação, símbolos, 

imagens, formas de vestir e outros dispositivos de identificação” (Rose, 1996, p. 335). 

As comunidades surdas exemplificam muito bem essa rede, uma vez que se constituem 

através de um comprometimento com a língua de sinais, com a cultura surda e suas 

estratégias de compreender e se relacionar com outros indivíduos surdos e com o 
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mundo. Há um desejo defensivo na experiência da comunidade, onde o uso do “nós” é 

uma tática eficiente e desejada de defesa e de construção de identidades e de culturas. 

Se a Modernidade se utilizou das técnicas da norma, tendo por referência a 

espécie humana e criando os seus anormais, a Pós-Modernidade fragmenta e desloca a 

unidade de referência, instituindo a pluralidade de possibilidades de se constituir 

sujeitos. A norma e o desejo de normalização não desaparecem, mas se ressignificam no 

cenário multifacetado das comunidades de comprometimento. Os surdos não são mais 

comparados aos ouvintes, o que lhes classificava como “anormais que não ouvem”. 

Essa nomeação pode ainda persistir em alguns cenários, mas o que prevalece, nestas 

novas configurações, são as comparações e classificações dentro do próprio grupo. Os 

jogos de saber e poder que aqui se estabelecem procuram constituir jeitos de ser surdo, 

nos quais o envolvimento de cada um com as marcas da chamada “condição surda” 

criam normativas para a definição de como melhor se conduzir na comunidade e no 

movimento surdo.  

O dispositivo da formação profissional, coloca em funcionamento atividades 

como “visita a FENEIS e Sociedade dos Surdos do RGS” onde os alunos “tiveram a 

oportunidade de conhecer melhor a história das entidades e reconhecer as lutas e 

conquistas que também são suas” (Concórdia, 1998). Nos cursos, temas como História 

dos Surdos, Comunidades e Cultura Surdas (Feneis, 2000) e a presença de professores 

surdos são apontadas como estratégias de identificação e valorização das questões 

específicas da comunidade surda. Identificar-se numa comunidade na qual 

compartilham da história e das lutas por reconhecimento é um dos instrumentos 

utilizados para que se alcance a condição de “sujeito reconhecido como cidadão e 

respeitado em suas diferenças” (Concórdia, 1998): deslocamento estratégico 

conformando não mais o anormal surdo, mas o indivíduo pertencente a uma minoria 

lingüística e que reivindica sua diferença. Tecnologia de governamento que incide nas 

condutas de cada um e  de todos os envolvidos na formação profissional dos surdos. 

 Encerro com uma  “confissão de desejo”, apresentando meu envolvimento com 

o tema deste artigo. Compartilho com Ribeiro (1999, p.193) a idéia de que “nada é 

apenas um objeto, porque sempre, de alguma forma, tem a ver intimamente com o 

sujeito que o está estudando”. 

O interesse pela temática da formação profissional dos surdos, no campo da 

educação e trabalho, vem me acompanhando desde a prática em escola de surdos como 

também no engajamento com os movimentos surdos, através da articulação e 
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acompanhamento de projetos nessa área. Inquietações e questionamentos foram 

determinando uma relação entre a prática profissional e a prática de pesquisa, 

constituindo uma parceria permanente no meu fazer nos movimentos surdos. Acredito 

ser difícil qualquer ação que não venha acompanhada de questionamentos. Em meu 

caso, me impulsionava entender as formas de funcionamento e os atravessamentos que 

se dão naquilo que convencionamos chamar “cotidiano”.  

Há alguns anos venho participando na elaboração, acompanhamento e avaliação 

de projetos de formação profissional para jovens surdos. Encontro-me, assim, envolvida 

e, porque não dizer, constituída pelos discursos que embasam a educação profissional. 

O processo de realização de uma pesquisa vem sendo um constante exercício de colocar 

em suspenso não apenas os programas de formação profissional na educação de surdos, 

mas também, minha própria condição de profissional/expert.   

Estar envolvida, “entrelaçada” no jogo de relações a ser problematizado na 

pesquisa, não me coloca numa posição de poder “olhar melhor”, de fazer uma análise 

mais ponderada, de dizer o que realmente acontece no emaranhado de saberes-poderes 

dos programas de formação profissional dos surdos. Meu olhar é apenas uma 

possibilidade entre outras. Ao dirigir o olhar aos programas de formação profissional, 

não fui antecipando um comportamento de rejeição, de posicionar-se dentro ou fora das 

relações de poder ali analisadas. Procurei estar “do lado de uma certa desconfiança, 

reticência, resistência ao governo, mas também de um desejo de governar de outro 

modo” (Senellart, 1995, p. 7). 
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