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A presente pesquisa aborda o tema: O Discurso do Sujeito Surdo na contemporaneidade numa 

abordagem foucaultiana. O objetivo é compreender em que momento o discurso do sujeito surdo, 

que antes circulava em torno de questões gramaticais da Língua de Sinais, sofreu uma ruptura 

tornando-se um discurso colonizador. No entanto, para que seja possível compreender esta ruptura 

e para que sujeitos este discurso torna-se colonizador, é necessário que nos apropriemos das várias 

concepções sobre o sujeito surdo que foram sendo construídas ao longo dos séculos, na tentativa 

de trazer de volta à memória os acontecimentos e deslocamentos discursivos por meio de uma 

análise histórica. Dessa forma, poderemos identificar linearmente como e quando, em seus 

interstícios, tal discurso evocou novos sentidos relacionando-os com as abordagens de Foucault. 

Assim, a fim de alcançarmos os objetivos propostos, definimos como delineamento metodológico 

mais apropriado a pesquisa exploratória, por meio de análises de vídeos postados no Facebook, 

numa abordagem qualitativa. A partir dessa delimitação, procuramos levantar os dados (vídeos) 

para a pesquisa por meio de dois critérios: 1) vídeos produzidos por surdos; 2) vídeos que estão 

repercutindo na comunidade surda. Também, será feita uma revisão bibliográfica, contendo 

elementos sobre o conceito de Análise de Discurso e, como já supracitado, um breve histórico 

sobre o sujeito surdo em obras que embasarão esta pesquisa tais como Microfísica do Poder, 

Vigiar e Punir, entre outras. Por fim, analisaremos se os sentidos evocados no discurso surdo 

corroboram para um discurso colonizador. Utilizamos para a construção do dispositivo teórico os 

conceitos de Análise de Discurso. O corpus do trabalho foi composto de entrevista e vídeos 

retirados das redes sociais. A partir da mobilização dos conceitos da AD, construiremos o 

dispositivo analítico e faremos a análise discursiva. Utilizamos os procedimentos metodológicos 

sugeridos por Chizzoti (2000), dividindo a análise em duas fases: a análise em si e a escrita da 

análise de vídeos transcritos e analisados. 
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