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Sem horas e sem dores
Respeitável público pagão
Bem-vindos ao Teatro Mágico
Sintaxe à vontade
Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser
Todo verbo é livre para ser direto e indireto
Nenhum predicado será prejudicado
Nem a frase, nem a crase e ponto final.
Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas
E estar entre vírgulas pode ser aposto
E eu aposto o oposto: Que vou cativar a todos
Sendo apenas um sujeito simples
Um sujeito e sua oração, sua prece
Que a regência da paz sirva a todos nós
Cegos ou não
Que enxerguemos o fato
De termos acessórios para nossa oração
Separados ou adjuntos, nominais ou não
Façamos parte do contexto
E de todas as capas de edição especial
Sejamos também a contracapa
Porque ser a capa e ser contracapa
É a beleza da contradição
É negar a si mesmo
E negar a si mesmo
Pode ser, também, encontrar-se com Deus
Com o teu Deus
Sem horas e sem dores
Que nesse momento que cada um se encontra aqui agora
Um possa se encontrar no outro
Até porque
Tem horas que a gente se pergunta
Por que é que não se junta tudo numa coisa só?
Música: Sintaxe à Vontade
Banda: O Teatro Mágico
Composição: Fernando Anitelli
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RESUMO
Esta dissertação está vinculada à linha de pesquisa: Práticas Docentes e Formação
Profissional, toma como tema a proliferação discursiva acadêmica recente dentro dos
clusters discursivos (CD) dos Estudos Surdos (DS) e da Internacionalização do
Currículo (IoC) no campo educacional. Fundamentada em uma perspectiva póscolonial, as principais teorizações mobilizadas foram a teoria social de Pierre Bourdieu
(2017), a teoria político-filosófica do discurso do argentino Ernestro Laclau (1985) e a
análise de discurso da brasileira Eni Orlandi (2005). A tese sustentada é de que é
possível aproximar os DS e a IoC em uma perspectiva pós-colonial produzindo uma
articulação epistêmica alicerçada na confluência discursiva pertinente ao tratamento
conferido à relação entre cultura e educação. Logo, explicar como é possível articular
a episteme de DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial se molda como o objetivo
principal, e produzir tal articulação epistêmica como o objetivo operacional principal;
cinco objetivos específicos de pesquisa foram elencados, quais sejam: descrever a
base teórica de cada CD; analisar os enunciados que circulam entre os CD;
demonstrar a confluência discursiva no que diz respeito ao tratamento da cultura. O
método de construção e análise de clusters discursivos foi inspirado pela Linguística
de Corpus, Graph e Grounded Theory. O corpus foi constituído por dados extraídos
de textos obtidos através de duas revisões sistemáticas de literatura. As necessidades
de insumo analítico requeridas para sustentar a tese foram supridas pela Variável
Teórica Articuladora (VTA), intitulada EDUCULTURA. Essa VTA é central e articula
sentidos dentro dos CD, desencadeando um movimento discursivo subversivo com
efeito contra hegemônico da ordem social; tal movimento faz circular nos CD, em
trajetos imprevisíveis, problematizações que tomam os próprios enunciados
produzidos nos CD como objeto de crítica. Pela VTA EDUCULTURA o estudo
confirmou cinco pressupostos que amparam a sustentação e o ineditismo da tese: que
DS e IoC ainda não foram epistemicamente aproximados; que a aproximação entre
DS e IoC em uma perspectiva pós colonial representa ganhos à sociedade; que há
confluência discursiva no que diz respeito ao tratamento da relação entre educação e
cultura; que a base teórica, na qual DS e IoC se aportam para produzir os seus
insumos discursivos, difere; e que a articulação epistêmica alicerçada na confluência
discursiva pertinente ao tratamento conferido à relação entre cultura e educação
produz uma aproximação entre DS e IoC pela perspectiva pós-colonial. A revisão
sistemática realizada em língua inglesa, que provê para pesquisadores monolíngues
acesso a material produzido em vários países, é outra contribuição oferecida por esta
investigação que, além de preencher a lacuna percebida nas revisões, também
contribuiu, revelando a escassez desse tipo de revisão no âmbito da pesquisa
educacional nacional, bem como explicou e justificou a necessidade e a importância
da realização e atualização destas.

Palavras-chave: Estudos Surdos. Estudos Culturais. Discurso. Internacionalização
do Currículo.
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RESUMEN
Esta investigación, vinculada a la línea de investigación: Prácticas Docentes y
Formación Profesional, toma como tema la proliferación discursiva académica
reciente dentro de los clusters discursivos (CD) de los Estudios Sordos (DS) y de la
Internacionalización del Currículo (IoC) en el campo educativo. En la perspectiva
poscolonial, las principales teorizaciones movilizadas fueron la teoría social de Pierre
Bourdieu (2017), la teoría político-filosófica del discurso del argentino Ernestro Laclau
(1985) y el análisis de discurso de la brasileña Eni Orlandi (2005). La tesis sostenida
es que es posible aproximar los DS y la IoC en una perspectiva poscolonial
produciendo una articulación epistémica basada en la confluencia discursiva
pertinente al tratamiento conferido a la relación entre cultura y educación. Por lo tanto,
explicar cómo es posible articular la episteme de DS e IoC en una perspectiva
poscolonial se moldea como el objetivo principal y producir tal articulación epistémica
como el objetivo operacional principal; se definieron cinco objetivos específicos de
investigación, que son: describir la base teórica de cada CD; analizar los enunciados
que circulan entre los CD; demostrar la confluencia discursiva en lo que se refiere al
tratamiento de la cultura. El método de construcción y análisis de clusters discursivos
fue inspirado por la Lingüística de Corpus, Graph y Grounded Theory. El corpus fue
constituido por datos extraídos de textos obtenidos a través de dos revisiones
sistemáticas de literatura. Las necesidades de insumo analítico requeridas para
sostener la tesis fueron suplidas por la Variable Teórica Articuladora (VTA) titulada
EDUCULTURA. Esta VTA es central y articula sentidos dentro de los CD
desencadenando un movimiento discursivo subversivo con efecto contra hegemónico
del orden social; tal movimiento hace circular en los CD, en trayectos imprevisibles,
problematizaciones que toman los propios enunciados producidos en los CD como
objeto de crítica. Por la VTA EDUCULTURA el estudio confirmó cinco supuestos que
amparan la sustentación y lo inédito de la tesis: que DS e IoC aún no fueron
epistémicamente aproximados; que la aproximación entre DS e IoC en una
perspectiva poscolonial representa ganancias a la sociedad; que hay confluencia
discursiva en lo que se refiere al tratamiento de la relación entre educación cultural;
que la base teórica, en la cual DS e IoC se aporta para producir sus insumos
discursivos, difiere; y que la articulación epistémica basada en la confluencia
discursiva pertinente al trato conferido a la relación entre cultura y educación produce
una aproximación entre DS e IoC por la perspectiva poscolonial. La revisión
sistemática realizada en lengua inglesa, que provee a investigadores monolingües
acceso a material producido en varios países, es otra contribución ofrecida por esta
investigación que, además de llenar la laguna percibida en las revisiones, también
contribuyó revelando la escasez de ese tipo de revisión en el ámbito de la
investigación educativa nacional, así como, explicó y justificó la necesidad y la
importancia de la realización y actualización de éstas.
Palabras clave: Estudios Sordos. Estudios Culturales. Discurso. Internacionalización
del Currículo.
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ABSTRACT
This research is linked to the line of research: Teaching Practices and Professional
Training. Its theme is the recent academic discursive proliferation within discursive
clusters (CD) of Deaf Studies (DS), and Internationalization of Curriculum (IoC) in the
educational field. Based on a postcolonial perspective, the main theorizations
mobilized were the social theory of Pierre Bourdieu (2017), the political-philosophical
theory of the discourse of the Argentinean Ernestro Laclau (1985), and the discourse
analysis of the Brazilian Eni Orlandi (2005). The thesis supported is that it is possible
to address DS and IoC from a postcolonial perspective by producing an epistemic
articulation based on the discursive confluence pertinent to the treatment given to the
relationship between culture and education. Therefore, the main objective is to explain
how it is possible to articulate the episteme of DS and IoC from a postcolonial
perspective, and the main operational objective is to produce this epistemic
articulation. Five specific research objectives were listed: to describe the theoretical
basis of each CD; to analyze the statements circulating between the CDS; and to
demonstrate the discursive confluence with respect to the treatment of culture. The
method of construction and analysis of discursive clusters was inspired by the
Linguistics of Corpus, Graph and Grounded Theory. The corpus consisted of data
extracted from texts obtained through two systematic literature reviews. The analytical
input requirements required to support the thesis were supplied by Theoretical
Articulatory Variable (VTA) entitled EDUCULTURA. VTA is central and articulates
meanings within the CD, triggering a subversive discursive movement with contrahegemonic effect of the social order; This movement circulates in the CD, taking
unforeseeable paths, investigations that focus on the very statements produced in the
CDS as their object of criticism. By the VTA EDUCULTURE the study confirmed five
assumptions that support the novelty of the thesis: that DS and IoC have not yet been
epistemically approximated; that the rapprochement between DS and IoC from a postcolonial perspective represents gains to society; that there is discursive confluence
regarding the treatment of the relationship between education and culture; that the
theoretical basis, in which DS and IoC contribute to produce their discursive inputs,
differs; and that the epistemic articulation based on the discursive confluence pertinent
to the treatment given to the relation between culture and education produces an
approximation between DS and IoC from the postcolonial perspective. The systematic
review carried out in English, which provides monolingual researchers with access to
material produced in several countries, is another contribution offered by this research
which, in addition to filling the perceived gap in the reviews, also contributed to the
scarcity of this type of review in the scope of the national educational research, as well
as explaining and justifying the need for and importance of performing and updating
these.
Keywords: Deaf Studies. Cultural Studies. Discourse. Internationalization of the
Curriculum.
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WANDERLUST
Figura 1. Rrepresentação da noção wanderlust.

Fonte: https://www.obiettivodonna.it/ricomincia-da-te/

O coração tem domicílio no peito.
Comigo a anatomia ficou louca.
Sou todo coração;
em todas as partes palpito.
Vladimir Maiakovski
- Outra coisa: por amor de deus ou do diabo, tanto
faz, invente um título bonito e adequado ao seu
trabalho. Não precisamos mais escrever os
aborrecidos e indigentes "Introdução" ou
"Apresentação", não é mesmo?
Sandra Mara Corazza
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É difícil precisar o quanto viajar é preciso, impreciso2 e precioso; convido o leitor a
compartilhar dos artefatos que trago, na bagagem de coração e de mão, da minha
viagem em busca de novas incertezas, pois é delas que fluem as possibilidades de
emergência do novo e, até mesmo, de retomada do suposto velho.
Autorizo-me a conjecturar que a certeza estagna; é a dúvida que impele a curiosidade
que propulsa as professoras cientistas.
Para um bom começo de viagem, gostaria de oferecer algumas considerações, pelas
quais o leitor possa ir acomodando a argumentação que me proponho a tecer.
Comecemos pela seguinte asserção: somos todos loucos aqui! Eu sou louca; você é
louc@3. Como eu sei? Senão você não teria vindo para cá!
Outorgado o devido crédito ao gato, digo, ao Carrol4, prefiro, desde já, preambular que
nesta produção humanistóricultural faço escolhas um tanto inusuais; imagino que para
os olhos e corações saturados, independentemente do tempo de existência gasto pelo
corpo que os acomoda, pela injustiçada cultura acadêmica, elas poderão soar como
disparidades, sendo dignas de tradicionais críticas. Revesti-me de muita Corazza para
obter coragem de propor e empreender em um escrito na forma como agora vos
comparto.
Autora louca; colegas, orientador, professores, banca de qualificação, todos loucos;
as melhores pessoas assim o são, já dizia Carrol pela voz do chapeleiro. Portanto,
não sejamos injustos com a cultura acadêmica, ao passo que, é d(n)ela que proveio
o exposto produto acadêmico, que agora me sinto habilitada para classificar como sui
generis; porém, talvez a principal singularidade esteja na confissão de nenhuma
originalidade esplêndida e absoluta.

Alguns insights oriundos do trabalho de mestrado do professor George Saliba Manske, disponível em:
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6570/000531865.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3 Utilizo @ como aglutinação das letras A e O que habitualmente marcam respetivamente o gênero
feminino e masculino das palavras.
4 CARROLL, Lewis. Alice no País das Maravilhas. São Paulo: Martin Claret, 2007. Título original em
inglês: Alice’s Adventures in Wonderland (1866). Ou, do original: CARROLL, Lewis. Alice no País dos
Espelhos. São Paulo: Martin Claret, 2008. Título original em inglês: Through the Looking-Glass and
What Alice Found There (1872).
2
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Advogo em prol da ideologia Open Source5 e pela Creative Commons6 porque
acredito em conhecimento livre7 e fio-me que creditar os saberes que nos (re/des)
constroem a quem os partilha conosco conduz à propagação dessa ideologia, que nos
dá condições de repensar a forma como nós fazemos a cultura acadêmica. Logo,
muitos nomes e muitas notas de rodapé estarão dispostos ao longo do texto,
conferindo, com a dignidade de um bom cientista, a cada colega sua porção de
reconhecimento e, com a honra de um aprendiz afeiçoado, um agradecimento pelas
contribuições (in)voluntárias.
Esculpi meu objeto de pesquisa em um entrelugar8 localizado entre os Estudos
Surdos, do inglês Deaf Studies, doravante DS, e a Internacionalização do Currículo
(IoC). Não foi simples viajar por entre tal espaço cultural. Logo eu! Que não sou surda
(ainda) e nunca havia saído do meu país; mas, quanto a isso, caro colega ledor, não
se encha de ansiedades garanto-lhe que já voei com os pés no chão para muito mais
longe do que outros países e já vi silêncios crescendo na multidão gritante que, por
breves segundos, me ensurdeceram mais do que os ouvidos.
Entre vozes, imagens, silêncios, músicas, gestos e (des)afetos, aconteceu o processo
que culminou nessa produção escrita, que foi constituída por (em) mim, de intensas
discussões e delicados silêncios agressivos9, humildes, curiosos e insaciáveis, dado
que infindáveis.
Como aproximar os DS e a IoC em uma perspectiva pós-colonial? Eis como agora
sintetizo as inquietações que me conduziram para/durante essa pesquisa. Sustento a
tese de que é possível aproximar DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial
produzindo uma articulação epistêmica alicerçada na confluência discursiva pertinente
ao tratamento conferido à relação entre cultura e educação.

Saber mais em: https://opensource.org/
Saber mais em: https://okfn.org/
7 Conhecimento livre é o conhecimento que pode ser adquirido, interpretado e aplicado livremente,
ele pode ser reformulado de acordo com as nossas necessidades, e compartilhado com os outros em
benefício da comunidade. Ver mais em: https://fiap.org.es/
8 Inspirou-me: Santiago, Silviano. Uma Literatura nos Trópicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
9 Agressivos não pela perspectiva atual que articula agressividade com violência, mas por retorno
nostálgico ao empoeirado e quase esquecido aggredior, do latim, que aquele impulso de seguir, de
mover-se para adiante, em oposição a regredir o movimento para trás.
5
6
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Para fins operacionais, por ‘tese’ não me refiro ao objeto físico burocrático, prescrito
por lei para a obtenção de um título (que pode ser conferido sem tal objeto, vulgo
honoris causa), composto de um determinado número de páginas; sequer tenho em
mente a ideia tradicionalista de que ‘tese’ se limite apenas à melhor hipótese testada;
escolhi usar tal terminologia para designar uma oportunidade de investigação em um
processo que forja a conduta do pesquisador e do cientista, e o motiva a arriscar-se a
formular suas próprias concepções10.
O estudo que realizei para sustentar a tese é discursivo com reconhecidas influências
no aporte técnico metodológico da Linguística de Corpus, da Graph e da Grounded
Theory. Para fundamentá-lo epistemoideontologicamente, inspirei-me principalmente
nas teorizações dos estudos pós-coloniais e de discurso; considerei também as
discussões atualizadas dos DS e da Internacionalização Abrangente (CI).
A tese foi construída (por/em mim) em um movimento teórico metodológico
contemporâneo que atravessou, sem descartar, categorizações tradicionalistas. Digo
isso, pois não me vejo em condições de, no tempo atual, filiar-me aos grupos de
oposição absoluta ao cartesianismo, ou aos defensores da ciência purista. Servi-me
do termo bricolagem para designar a forma como movimentei-me pelos espaços
teóricos e metodológicos para lapidar-me e ao objeto de investigação.
Na subseção que segue a este prólogo, a qual intitulei de Texteu, apresento-me e, em
um breve diálogo, elucido os porquês das singularidades do presente escrito. Melhor
dizendo, apresento ao leitor quem será sua companhia de viagem e qual será o estilo
de deslocamento que o aguarda. Alerta: não disponho de primeira classe empresarial
aos moldes estadunidenses.
Aproximei-me dos estudos pós-coloniais, pois estes são, pela minha interpretação das
palavras de Hall (1997), uma tentativa de posicionamento político dentro desse campo
aberto e flexível que é a atualidade. Esses estudos se inscrevem em narrativas cujas
fronteiras discursivas, espaciais e temporais se entrecruzam, mesclando sujeitos de
diversos cantos do mundo (SILVA, 2009).

10Ver

mais em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/RosangelaCaldas/como-sefaz.pdf
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Nessa investigação, tomo como tema a proliferação discursiva acadêmica recente
dentro dos CD dos DS e da IoC no campo educacional. Dentre os tantos campos
sociais, aos termos de Bourdieu (2017), passíveis de investigação o campo
educacional é central à pesquisa, visto que esse é também contexto do qual emerge
a presente produção e em torno do qual se orienta o Programa de Pós-Graduação no
qual esta se apresenta.
Para discutir o território social acadêmico e educacional como campos sociais, apoiome, conforme já pode ser percebido, na teoria social de Pierre Bourdieu (2017). Invisto
na teoria político-filosófica do discurso do argentino Ernestro Laclau (1985) e na
análise de discurso da brasileira Eni Orlandi (2005) para pensar a dinâmica dos
movimentos discursivos nesses campos. Creio que há compatibilidade entre as
abordagens, que permite que sejam exploradas em conjunto.
Minhas ideias de discurso como um território no qual a realidade se constitui, de que
aquilo que nomeamos de realidade só existe dentro de um discurso porque a
linguagem produz a existência, encontram respaldo na teoria político-discursiva de
Laclau (1985). Fora do discurso, podemos existir, mas não significar. Plantas e
minerais existem, mas não significam, logo são existencialmente passivos.
Em outas palavras:
O fato de que todo objeto seja constituído como um objeto de discurso não
tem qualquer relação com até que ponto existe um mundo externo ao
pensamento ou com a oposição realismo/idealismo. Um terremoto ou a queda
de um tijolo é um evento que certamente existe, no sentido de que ele ocorre
aqui e agora, independentemente de minha vontade. Mas, o quanto sua
especificidade como objetos é construída em termos de “fenômenos naturais”
ou como “expressões da ira de Deus” depende da estruturação de um campo
discursivo. O que é negado não é que tais objetos existem externamente ao
pensamento, mas, de fato, a afirmação distinta de que eles podem constituir
a si mesmos como objetos fora de quaisquer condições discursivas de
emergência (Laclau; Mouffe, 1989, p.108).

Assim como Laclau (1985), considero o discurso como um complexo de elementos
dados a partir de um conjunto complexo e fluído de relações. Entendo que os
discursos (re/des) formam redes que conectam dizeres, temas, ideias e silêncios que
são particulares aos campos sociais, aos termos de Bourdieu (2017), em que se
inserem.
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Conjuntos de dizeres se agrupam nessas redes em torno de algumas temáticas,
disputando soberania sobre a composição de sua matriz. Na Graph Theory, tais
agrupamentos são entendidos como clusters; inspirada nas possibilidades de
atualização das reflexões metodológicas, escolhi usar a noção de cluster discursivo,
doravante apenas CD, para me referir à episteme atual de DS e IoC. O conteúdo
discursivo dos vértices apelidei de Variável Teórica (VT).
Diferentes discursos têm se proliferado em torno destas temáticas em nossa
sociedade, fazendo com que os CD que tratam destes assuntos produzam conexões
complexas e mixadas a diversos outros CD em seu entorno/interior. Com isso, imbuída
pelos estudos de Eni e Ernesto, reputo que não só as VT entram na disputa pelo
significado da realidade, mas também as arestas que as conectam (LACLAU, 1985;
ORLANDI, 2005).
O discurso de divulgação cientifica foi um fato da linguagem urbana que produziu
efeitos de sentido nos campos sociais autorizados (ou não) a narrar as culturas não
dominantes; interpreto que se conectar à aresta da ciência aumenta as condições que
as VT possuem de disputar a significação da realidade. À vista disso, corroboro que o
leitor de ciência é um sujeito que participa constituição da sociedade urbana e ocupa
diferentes papeis na socialização, produção e reprodução da significação e do
conhecimento (ORLANDI, 2005).
Pela leitura atual do mundo que construí ao longo dos conhecimentos oriundos das
revisões de literatura sistemáticas integrativas que elaborei, das notícias advindas dos
jornais comerciais e de relatos de pessoas (pesquisadoras ou não) na web,
seminários, enfim, do espaço social pelo qual circulo, percebi que, assim como
acontece com muitas outras temáticas que ganham espaço nos territórios sociais
(entram na moda), no campo educacional

nacional e global, surdez e

internacionalização têm sido temas discretamente inscritos em grades de
inteligibilidade neoliberal, abordados e explorados por classes/países dominantes sob
roupagens sociais.
O ‘ser/fazer-se internacional’ tornou-se um atrativo que simboliza possibilidades de
ampliação do status econômico e social. Sob a égide da demanda mercantilista
neoliberal, as pessoas têm sido convencidas a procurar internacionalizar-se (e a seus
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herdeiros); isso quer dizer, aprender uma segunda língua (imperial), internacionalizar
seu curriculum vitae ou currículo escolar, estudar em uma escola panfletada como
internacional; o crescimento do número de escolas internacionais e/ou bilíngue, em
sua maioria esmagadora com ênfase na cultura e língua estadunidense (inglês),
desde a educação infantil, nos últimos anos é um acontecimento que atravessa o
nascimento da minha geração no meio urbano11.
Pesquisas atuais têm confirmado o que os outdoors revelam: a oferta e a procura pelo
modelo de educação bilíngue/internacional (com infusão de língua inglesa e de
perspectivas culturais estadunidenses) têm crescido vigorosamente no Brasil. No país
sequer vigora uma regulamentação que estabeleça o que é uma escola bilíngue e/ou
internacional. O Ministério da Educação define que apenas as escolas para surdos,
de fronteira e indígenas sejam consideradas bilíngues; ao contrário destas escolas,
descritas e regulamentadas pelo governo como bilíngue, as demais escolas que
oferecem o tal modelo atual de educação bilíngue/internacional são instituições
privadas (COSTA, 2018).
Para os jovens cujo nascimento foi atravessado pelo fenômeno da internacionalização
do ensino, estudar assuntos internacionais significa obter empregos internacionais e
consequentemente salários ‘internacionais’. É proveitoso o adendo de que receber
salário “internacional”, ser pago em dólar ou euro, é uma ambição de jovens
trabalhadores, creio, por razões que tangenciam o óbvio, de classe média incitada
pela desvalorização das moedas locais.
O contrário representa uma desvantagem no processo de inserção no mundo
capitalista do trabalho para o qual as escolas os preparam. Apurado por esse ângulo,
estudar assuntos internacionais é visto como incentivo para consumir e compreender
temáticas sociais e dinâmicas econômicas dos países considerados desenvolvidos.
Trago tais questões para demonstrar que, cada vez mais, novas arestas ideológicas
têm conectado às VT dos CD estudados a novos vértices; isso tem têm conectado e
mesclado os discursos que circulam nesses CD.

Me importa delimitar aqui que tenho pouco contato com o meio rural, embora eu perceba o
crescimento das preocupações com a internacionalização nesses espaços o meio urbano é o lócus que
me sinto segura para dissertar.

11
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Os jovens surdos que superaram as barreiras educacionais impostas pelo histórico
colonial de seu povo vivem a mesma situação que marca o momento histórico dos
demais jovens, embora, em algumas situações, de maneiras semelhantemente
distintas. A American Sign Language (ASL), única língua de sinais existente na
América que se apropria do status americana e única que ostenta antonomásia
continental, exibe no próprio nome o imperialismo discutido pelos estudos póscoloniais. O reconhecimento desse evento linguístico traz para o campo dos estudos
da internacionalização problematizações pariformes às consumadas em torno do uso
e propagação da língua inglesa.
Partindo desses referentes, na subseção Contumácia da Pertinácia, articulo os
dizeres erigidos nas subseções anteriores para justificar pra que aproximar DS e IoC
em uma perspectiva pós-colonial. Apresento dois tipos de argumentos para justificar
a pesquisa: os racionais e os coracionais. Atualmente, calculo que os argumentos
coracionais são tão importantes quanto os racionais, então inicio por eles; sigo
expondo aqueles argumentos baseados na ciência racionalista.
O segundo capítulo, Tretar, compus pelas sessões Novas Fotos e Velhas Fotos; nos
textos desse capítulo organizo argumentos com o propósito de responder por que
aproximar DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial.
Nos textos em Novas Fotos desenvolvo ainda mais o argumento de que a
aproximação entre DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial representa ganhos a
sociedade, o faço com base em estudos atuais, desenvolvidos entre 2012 e 2017,
em/sobre diversos países. Aproveito a sessão para situar esse estudo em relação a
outras pesquisas publicadas ao redor do globo e evidenciar a lacuna de conhecimento
entre esses CD.
Como resposta para o “Porque aproximar DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial?”
escrevi os textos da subseção Velhas Fotos, nela indico a localização histórica e
epistemológica do território destinado a discutir surdez e internacionalização no
campo educacional ocupado pelos CD dos DS e da IoC.
Pelo conjunto argumentativo que forma o capítulo Tretar, mostro que, pelo contexto
sócio histórico, a atualidade é momento estratégico para problematizar isoladamente
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tanto DS, quanto os processos de internacionalização que se alastram por todos os
territórios educacionais; exponho como ambas temáticas fervilham no campo
acadêmico, político, social, artístico e até mesmo midiático.
Essa pupila dilatada dos olhares sobre esses campos é contraditoriamente
preocupante, porque, quando focamos demais, diminuímos a amplitude do nosso
campo de visão e corremos o risco de descolar nosso objeto de observação da
realidade à qual ele e nós estamos presos12. Tal olhar hiperfocal tem potência de nos
dar a ilusão de vidamundo bem resolvido.
Com isso, quero dizer que, quando assistimos Crisálida, comemoramos com nossos
amigos surdos a obtenção de títulos de doutorado, nos emocionamos ao ver ‘A forma
da água13, triunfante no Oscar em 2018, deslumbramos a primeira dama brasileira
discursando em Libras, corremos o risco de desconectar esses eventos da realidade
histórico, política e cultural da qual decorrem.
Quando observamos pessoas surdas de todo o mundo participando da Feira Mundial
de Paris, vemos mais de trinta escolas surdas sendo estabelecidas na África pelo
professor afro-americano Andrew Foster, lemos que surdos expatriados criam
famosas agências turísticas surdas no Camboja, sobre a fundação da organização
não-governamental de apoio à defesa dos direitos dos surdos chilenos, feita por um
advogado surdo estadunidense, similaridades foram encontradas entre a língua de
sinais da Eritreia e a língua de sinais sueca, não podemos desfocar do aspecto macro
do desenvolvimento político da hegemonia do que é ser surdo que pode estar se
alastrando pelo globo.
Quando declaro que as Tecnologias Digitais (TD) metamorfosearam o mundo e foram
o

eixo

propulsor

da

globalização,

desencadeando

nos

processos

de

internacionalização que emergiram nos espaços educacionais e que o sentido de
internacionalização não tem mais do que duas décadas, naturalizo um conjunto de
intencionalidades e acordos que atravessaram as políticas públicas, econômicas e

Ver mais em Bourdieu (2018).
Além do prêmio de Melhor Filme, o longa conquistou ainda as estatuetas de Melhor Diretor, Melhor
Trilha Sonora e Melhor Design de Produção.

12
13
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educacionais que produzem esse fenômeno multifacetado e complexo que é, grosso
modo, intitulado de internacionalização da educação.
Tratar da globalização e/ou da internacionalização isoladas do contexto histórico e
político que possibilitou tais acontecimentos se configurarem da forma que podem ser
percebidos na atualidade ameaça nossa capacidade de reconhecer conexões que não
partem de nossas próprias proposições e é capaz de impedir que percebamos quais
práticas de condução estão sendo exercidas sobre nós.
Cada discurso é representativo de demandas particulares e interessantes a
determinados grupos sociais (LACLAU, 1985). Dito isso, argumento que políticas
educacionais com ênfase no governamento individual têm-se impregnado dentro dos
sistemas educacionais, disfarçadamente, por meio de estratégias discursivas
variadas; essas propostas se tratam de discursos hegemônicos homogeneizantes
(neo) coloniais, que respondem a objetivos a nível de população e são frequentemente
fortalecidas pelos dizeres acadêmicos14. A produção de conhecimento e os padrões
acadêmicos normalizam e reforçam a opressão produzida por esses discursos
(BOURDIEU, 2017; STEIN; ANDREOTI, 2017).
Apelidei

de

‘dizeres

perigosos’

o

conjunto

de

informações

articuladas

estrategicamente entre/no espaço social e acadêmico para governar os sujeitos do
campo educacional veladamente. Entendo como exemplos dessas estratégias: a
inserção superficial de temáticas que abordam problemáticas aceitas como de cunho
social em discursos articulados para gerir os sujeitos por meio da educação; o
emprego irrefletido, superficial ou estrategicamente pouco clarificado de conceitos
como diferença, diversidade, multiculturalismo, interculturalidade; recomendações
vagamente (in)explicadas para aplicação ampla de práticas descobertas em
pesquisas ocidentais; generalização de resultados ocidentalmente produzidos e
localizados.

Freitas (2018) evidência como promoção da saúde estipulada por órgãos brasileiros gestores de
políticas públicas, ao combater ao excesso de peso corporal, produziu lucros econômicos governando
a população discursivamente; essas práticas são próprias das sociedades em que os próprios sujeitos
são vistos e (auto)governados como empresas. Ainda segundo ela, o setor fitness em lucrou mais de
90 bilhões de reais no Brasil em 2016.

14
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Ao iniciar esta pesquisa confiei na revelação da ação pelo discurso, portanto, reputo
que a legitimidade sobre ‘como e o que’ é/pode ser dito a respeito dos objetos que se
movimentam, de diversas formas, pelo campo educacional é o genuíno objeto em
disputa nesse campo. Entendo que os sujeitos são construídos dentro do discurso e
por isso os discursos têm efeitos políticos e que o conhecimento dos mecanismos que
governam o mundo intelectual não tem por finalidade livrar os sujeitos do fardo
incômodo da responsabilidade (BAHBAH, 2013).
Acredito que os discursos perigosos são/produzem experiências sociais concretas,
vivenciadas pelos sujeitos atuantes no campo social. Penso que a potência para
resistência a esses dizeres perigosos está na fuga de nossas cavernas
epistemológicas. Perpassa, inicialmente, pelo reconhecimento da nossa própria
cumplicidade dócil enquanto sujeitos do mundo acadêmico e pelo questionamento do
que nos soa confortavelmente como evidente; ou seja, desconfiar que há algo além
das sombras e que é possível pensar, existir e discursar fora dos limites da caverna.
Por conseguinte, considero que a potência de combate envolve desvelar, sem
dissimular, presenças e ausências impregnadas na lógica regente da episteme que
dá forma aos nossos quadros teóricos; em outras palavras, aproveitar genuinamente
o mundo que está fora da caverna para exercitar a criatividade, suspender as
verdades prontas que, nas palavras de Fischer (2005), habitam nosso modo de viver
e pensar academicamente.
Deduzo que aplicar força nesses dois exercícios, cansativos e dolorosos, concede
condições de possibilidade para investir em proliferações discursivas revolucionárias
de alto risco; isto é, ousar retornar à caverna, mesmo correndo o risco do desprezo e
do açoite, para anunciar que lá fora há vidas pulsantes, complexas e sedutoras.
Publicitar que as verdades assumidas não são exclusivamente geradas em um plano
imutável, ao contrário, são cortes imprevisíveis humanamente produzidos se trata de
perseguir um trabalho epistemológico de ruptura com o senso comum e também com
o próprio senso comum acadêmico15.

Senso Comum acadêmico é o termo empregado por Rui Pereira Oliveira no artigo Técnica e política
da “Tese” – alguns problemas e paradoxos. Disponível em: Araújo, E. & Bianchetti, L. (eDS.) (2014)
Formação do Investigador: reflexões em torno da escrita/pesquisa/autoria e a orientação Centro de
15
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Durante a pesquisa, problematizei-me seguidas vezes até empurrar-me para fora das
seguras e confortáveis cavernas epistemológicas; aceitei a pílula e o líquido para
melhor engoli-la16, ambos de cor vermelha. Na prática, inicialmente, fiz isso,
executando exaustivas revisões sistemáticas de literatura que me condenaram ao
inferno da liberdade, por que me forçaram a ler o que eu não queria, encontrar o que
eu não estava buscando e a perceber que o simulacro17 era real.
O ápice da potência para resistir aos dizeres perigosos se deu não só quando
encontrei discursos de resistência nos CD, mas, principalmente, quando encontrei os
próprios discursos perigosos vagando pelos CD dos DS e da IoC. A primeira atitude
para resistir aos dizeres perigosos foi discernir àqueles que em mim habitam.
Obtive potência de combate aos discursos perigosos com o estudo das condições de
possibilidade e de impossibilidade de emergência dos CD, ou seja, o que (e como) foi
(ou não) dito sobre e nestes CD, para que eles se tornassem o que são hoje; encontrei
a produção intencional de presenças e ausências; percebi movimentos discursivos
rebeldes de contra conduta à dominação instituída nos/pelos discursos dominantes;
em meio a essa tempestade, tive que encarar minha própria cumplicidade mansa, na
repetição de verdades prontas e das histórias dos vencedores, para aceitar, que nem
meu objeto, nem as teorias em que me apoiava para pensá-lo são tão óbvios como
por vezes fui conduzida a acreditar.
Mesmo correndo o risco do desprezo e do açoite, retorno, após um trabalho
metodológico meticuloso e executado com uma vigilância epistemológica exaustiva,
ansiando, modestamente, investir em novas proliferações discursivas revolucionárias
de alto risco para fazer do meu objeto um monumento. Tenho me permitido acreditar
que entre os CD de DS e IoC circulam discursos que produzem sentidos permeados
pela problematização sobre a relação entre sujeito, educação e cultura inscritos numa
lógica que Burity (1997) situa como lógica da diferença.
Pelos estudos acerca das teorias discursivas já citadas, compreendi que os sistemas
discursivos que os CD originalmente arquitetam colocam elementos à disposição em
determinadas posições na tentativa de impedir a articulação de elementos em outras

16
17

Inspiração em Matrix/Alice no País das Maravilhas/ O mundo de Sophia.
De Jean Baudrillard, em Simulacros e Simulação.
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posições antagônicas. Ou seja, mesmo que tratem de temas semelhantes, a relação
entre sujeitos de diferentes culturas e línguas no espaço educacional, os elementos
cooptados e articulados, na produção do insumo discursivo que forma o CD de DS e
IoC, são diferenciados.
Em minhas palavras: argumento que DS e IoC abordam temas diferentes, mas são
regidos pela mesma lógica discursocIoCultural. Laclau (2003) trabalha com a noção
de lógica como processos de abstrações reais; as lógicas sociais se tratam dos tipos
de relações possíveis entre os elementos de/em um dado contexto social.
Ainda assim, o afastamento entre esses CD é notório nas pesquisas brasileiras; essa
afirmação caminha entre os aspectos que caracterizam o ineditismo da pesquisa e a
desconfiança de que a carência de pesquisas brasileiras, dentro deste escopo, possa
revelar a falta de importância do tema. Sendo assim, além de demonstrar a lacuna
existente entre DS e IoC foi preciso explicar como seu preenchimento é capaz de
contribuir para o campo educacional.
Permiti-me convencer de que, pela aproximação entre os CD de DS e IoC, é possível
produzir reflexões e ações atualizadas, no campo educacional, contra hegemonias,
por meio dos quais as diferenças humanas (de saberes, de pensamentos, de culturas,
de histórias, de existência) sejam estimuladas. O processo de criação dessas novas
reflexões pode trazer à superfície os discursos perigosos impregnados em ambos os
CD.
Tendo dialogado sobre o porquê e o pra quê aproximar DS e IoC em uma perspectiva
pós-colonial restou buscar por formas de produzir tal aproximação. Como aproximar
DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial? Foi o questionamento que permaneceu.
Problematizei o objeto de investigação da tese dentro da perspectiva de que,
indiferentemente da ideologia que motiva as intencionalidades, a articulação entre a
episteme de DS e IoC, concernente ao campo educacional, é uma condição para a
produção de aproximação desses CD; dessa forma, pode, portanto, produzir e/ou
fortalecer dizeres perigosos.
Argumento que a base teórica, na qual DS e IoC se aportam para produzir os seus
insumos discursivos, difere, mas há confluência discursiva no que diz respeito ao
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tratamento da cultura no processo educacional. Isso porque ambos os CD produzem
discursos a partir de um conjunto de abordagens, problematizações e reflexões que
tem como centrais os lugares da cultura no processo educacional. Defendo que nessa
confluência reside a potência para a aproximação epistêmica dos CD de DS e IoC em
uma perspectiva pós-colonial.
Partindo dessas assertivas declaro que, para produzir uma articulação epistêmica,
que aproxime DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial, é inescusável frisar a
indissociabilidade entre cultura e educação. Dessarte, frui a tese, já apresentada, de
que é possível aproximar DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial, produzindo uma
articulação epistêmica alicerçada na confluência discursiva pertinente ao tratamento
conferido à relação entre cultura e educação.
Cinco pressupostos amparam a sustentação e o ineditismo momentâneo da tese:
a) DS e IoC ainda não foram epistemicamente aproximados;
b) a aproximação entre DS e IoC em uma perspectiva pós colonial
representa ganhos à sociedade;
c) há confluência discursiva no que diz respeito ao tratamento da relação
entre educação cultura;
d) a base teórica, na qual DS e IoC se aportam para produzir os seus
insumos discursivos, difere;
e) a articulação epistêmica alicerçada na confluência discursiva pertinente
ao tratamento conferido à relação entre cultura e educação produz uma
aproximação entre DS e IoC pela perspectiva pós-colonial.
Validei os dois primeiros pressupostos nas, já apresentadas, subseções Velhas Fotos
e Novas Fotos. Nelas também levanto argumentos para impulsionar a validade do
terceiro.
Para defender a tese, arroguei o objetivo geral de explicar como é possível articular a
episteme de DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial; para explicar esta
possibilidade, persegui o objetivo operacional principal de produzir tal articulação
epistêmica.
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Como objetivos específicos de pesquisa elenquei: descrever a base teórica de cada
CD; analisar os enunciados que circulam entre os CD; demonstrar a confluência
discursiva no que diz respeito ao tratamento da cultura no processo educacional.
Persigo-os, ao geral, operacional principal e aos específicos, tendo em mente a busca
por produzir reflexões críticas e atualizadas. Nos textos que compõem o terceiro
capítulo, Tsundoku, detalho a perspectiva teórico epistemoideontológica que subsidia
o que tomo por teorizações dos estudos pós-coloniais e quais as discussões
atualizadas dos DS e da Internacionalização Abrangente considerei pertinentes.
Enfim, mapeio o paradigma pelo qual me movi e que justifica as escolhas que fiz no
plano operacional.
No plano operacional da pesquisa deixei-me em suspenso e permiti que o rigor
científico metodológico assumisse a condução da nossa viagem; tracei objetivos
operacionais, secundários ao já apresentado, claros e protegidos ao máximo da minha
subjetividade pelo invólucro do método (técnica).
No quarto capítulo, que apelidei de Tingo, descrevo as técnicas e os métodos
empregados no plano operacional dessa pesquisa para atingir os objetivos propostos.
Mostro o manual do nosso dirigível. Tentei acompanhar o desenvolvimento digital já
consolidado em outros campos, mas ainda recente nas pesquisas no campo da
educação, descrevi como me apliquei técnicas computacionais para extração
automatizada dos dados e quais os modelos para suporte à organização que precede
a análise.
O primeiro objetivo operacional secundário foi construir um corpus bruto de análise
que caracterizasse uma formação discursiva atual de ambos os CD; para que esse
corpus fosse validado como genuíno, empreguei métodos precisos, transparentes,
replicáveis e auditáveis.
Essa escolha dolorosa me impediu de contaminar os dados e conduzir
inadequadamente os resultados da pesquisa; no processo, vários textos e autores que
representam o que eu acredito sobre DS e IoC não sobreviveram aos critérios de
inclusão. Assumo esse fato, prevendo que o leitor atento perceberá isso quando
cruzar esse corpus com os estudos que fundamentam a pesquisa. O segundo objetivo
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operacional secundário debulhou esse corpus bruto para produzir unidades de
significado menores para articular.
Em seguida, começo a partilhar meu caos; em Kyoiukumama, capítulo quinto, exploro
a base autoral em que se apoiam DS e IoC; nele mostro como testei e comprovei que
a base teórica, na qual DS e IoC se aportam para produzir os seus insumos
discursivos, difere. Retomo argumentos que corroboram com o pressuposto de que
há confluência discursiva no que diz respeito ao tratamento da cultura no processo
educacional.
Em Gufra, sexto capítulo, descrevo como foi que aproximei DS e IoC, articulando-os
pela VT articuladora EDUCULTURA. Explico o processo de acordo com o dispositivo
analítico que montei ao longo dos quatro capítulos anteriores. Articulo um CD com
o/pelo outro. Problematizo os achados no CD dos DS com teorizações oriundas das
pesquisas sobre IoC; com base na epistemologia surda dos DS, problematizo IoC para
descrever como a articulação epistêmica alicerçada na confluência discursiva
pertinente ao tratamento conferido à relação entre cultura e educação produziu uma
aproximação entre DS e IoC pela perspectiva pós-colonial.
Por fim, no último capítulo, Cafuné, apresento uma síntese do estudo, teço algumas
considerações autorais, discuto desdobramentos referentes às questões de pesquisa
e apresento algumas lacunas que emergiram do processo de pesquisa; também as
encaro como possibilidades a serem complementadas e desenvolvidas na
continuidade deste estudo.
A partir de agora, valer-me-ei de uma singela regalia autoral para dispor um preâmbulo
dedicado aos leitores que se deleitam com o wanderlust e percebem a ciência, dentro
dos seus limites, como muito boa, mas, assim como Alves (2008, p. 115), desconfiam
que quando ela é transformada em uma única linguagem para conhecer o mundo,
entretanto, pode produzir dogmatismo, cegueira e, eventualmente, emburrecimento.
Aviso aos futuros viajantes que, nesse estudo, inventei algumas palavras. Pelo menos
é o que eu sou levada a acreditar pelas leituras divertidas que fiz em alguns
dicionários. Para que elas não sejam confundidas com erros de grafia eu as sublinhei.
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Justifico essa arriscada escolha que fiz como uma exigência à abordagem articulatória
que se foi delineando durante a pesquisa.
Um espaço é um vazio criado por nós; significa um pequeno nada que separa
significados e os organiza arbitrariamente. A distância convencionada para dar à
escrita ocidental inteligibilidade.
Não ignoro, nem desvalorizo as funções teóricas dos nadas, ao contrário, como
musicista, percebo cada pausa como uma imensidão de sentidos. Porém, arrogo o
direito de ultrapassar também essas barreiras e fazer tanto uso criativo da língua
quanto ela faz de mim.
Não me encontro nos modos de pensar que monopolizam as palavras com
significados fixorígidos, não acredito na existência de metáforas; percebo as
linguagens como constructos vivos, em movimento e transformação, que fazem
interface entre nós e o mundo; como artefatos que medeiam a confusão de dentro de
nós com o turbilhão de fora.
Sinto que as línguas mudam quem somos; montar e desmontar a língua me deram a
possibilidade de repensar de maneiras atípicas os usos cotidianos que fazemos de
quem somos e de quem podemos ser. Imagino que, por mais que não digamos quem
somos, somos o que dizemos; indiferente do quanto o abismo18nos olha de volta, uma
palavra maviosamente bem escolhida soa, enquanto brados apenas ecoam19.
A ligação entre a epígrafe e a imagem, utilizadas neste corolário pode ou não ser de
fácil associação; para conforto de meus possíveis leitores me dedico a, arduamente,
oferecer uma explicação que seja breve.
Entre a franqueza da professora Corazza (2016) e a delicadeza da escritora Solnit
(2015) adveio o título dessa primeira sessão oficial. Wanderlust versa sobre uma
emoção que pulsa pelo desejo de viajar, de aventurar-se em espaços desconhecidos,
sentimento que tenho e propaguei pelo resto do presente escrito. Segui a
Referência à obra: NIETZSCHE, Friedrich, Além do Bem e do Mal (tradução de Paulo César de
Souza). São Paulo: Companhia das Letras , 2ª ed. 2002.
19 Esse pensamento é inspirado nas lendas de Narciso e Eco, que são figuras de um corpo cuja beleza
é uma ilusão impossível de esquecer. Saber mais em: Frank Collin;Narcisse, Tirésias et Orphée. Un
regard moralisé sur le coprs chez Alexandre Neckam» (2015), Anabases 22, 149 -166.
18
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recomendação de Corazza (2016) e me esforcei para dar aos capítulos caras e nomes
bonitos e que revelassem uma brisa dos ventos que me refrescaram as ideias e a
alma enquanto os permitia fruir.
Nessa esteira, escolhi dentre algumas palavras, consideradas impossíveis de
tradução literal, as que mais representam o sentimento conectivo-articulatório que
almejei incorporar desde o início do anteprojeto; minha veia de profissional tradutor
intérprete me impôs procurar para cada capítulo uma palavra que estivesse enlaçada
ao conteúdo ali disposta, mas que pudesse também o impregnar de texturas e
sensações monolinguisticulturalmente inomináveis. Os trabalhos artísticos de Marija
Tiurina, uma artista do Reino Unido, e Anjana Iyer, designer da Nova Zelândia, vieram
ao encontro desse sentimento; Marija decidiu desenhar 14 palavras que não existem
no vocabulário inglês; ela intitulou a série de ilustrações de “Untranslatable WorDS”20.
Anjana intitulou sua série de Found in Translation 21, ela ilustrou palavras encontradas
nos livros de Adam Jacot de Boinod que não podem ser anglicizadas palavra por
palavra22.
Advirto que, ao longo da escrita, utilizo o emprego do pronome na primeira pessoa
singular, pois me permiti convencer por inúmeros autores que essa pesquisa envolveu
as experiências da professora/autora/pesquisadora/cientista que a assina. Faço isso
ciente de que tal emprego não é bem visto em muitos periódicos de alta circulação e
impacto, no entanto, entendo que esse é um espaço discursivo de possibilidades e
reflexão. Confio que tal uso se auto justifica; por fim, como já diria Gilberto Gil23:
- Toda pessoa boa soa bem!
1.1 TEXTEU
Para os já íntimos, porém não adeptos, da expressão (wanderlust) antecedo que
talvez essa sessão possa soar como uma explicação dispensável; nela exponho

21Link

para trabalho completo: www.boredpanda.com/cute-illustrations-untranslatable-worDS-marija
tiurina/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
22 Link para trabalho completo: www.behance.net/gallery/9633585/Found-In-Translation
23A primeira pessoa soa como eu sou./ A segunda pessoa soa como tu és./ A terceira pessoa soa como
ele./ E ela também./ Qualquer pessoa soa./ Toda pessoa./ Boa./ Soa./ Bem . /
Link para apreciação: https://www.youtube.com/watch?v=LYq9crXB_ZM
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aspectos axiológicos e estéticos infundidos nessa produção e nessa eu
biblioantropofágica produtora de vida, de ciência, de lembranças e de esquecimentos;
de risos e de nerastemias24; enfim de educação; ou melhor, de Ciência da Educação,
que, antes de mais nada, constitui-se no âmago das Ciências Humanas, vivas por
excelência, ou, aos termos de Freire (1996), biofílicas.
Fio-me que o wanderlust esteja no âmago do leitor peregrinante25, curioso, engajado
com o que busca conhecer; a expressão, alemã, wanderlust, é composta por
justaposição das palavras wandern (capacidade fisiológica de nos movimentarmos no
espaço) + lust (desejo).
Embora os termos não exponham um forte problema de tradução26, nesse contexto
específico, combinados, dão origem a um significante que se explica apenas pela
abstração da interpretação cultural, na qual movimentar-se no espaço versa sobre um
ato mais profundo do que o mero ir de um ponto A até um ponto B, praticado
cotidianamente; o wandern poeticamente mobilizado nessa composição significa "um
movimento a pé, de certa importância serena, sem pressa, sem um objetivo externo,
ininterrupto, de um lugar para o outro (BOLLNOW, 2008).
Estimo que wanderlust, represente um desejo de caminhar, viajar, sem rumo
completamente definido, sem uma finalidade externa ao ser que se é, passos lentos
de alguém com o peito aberto [rasgado] para experimentar o novo. Um caminhar, pelo
que entendi dos afetos expressos por Solnit (2015), com potencial de reconciliação do
corpo, da mente e das relações humanas.
A princípio, seria inverdade afirmar que dominava completamente a forma como me
movimentaria, mas não conhecer os passos nunca me impediu de dançar. Não ter um
projeto infalível, amplamente empregado e testado, não me causou nenhum
desespero; afinal, mesmo com os planos mais implacáveis, Pink e Cérebro não

Mistura de irritação e nervosismo.
Optei pela terminologia peregrinante em lugar de caminhante visto que a ideia de wanderlust que
buscamos imprimir neste projeto não se limita a um movimento biofísico, do qual nem todos estão
possibilitados a fazer, mas que se revela em um estilo de relacionar-se com os acontecimentos que
nos cercam ou envolvem.
26 Problema de tradução, conforme Vasconcellos e Bartholamei (2008), é uma representação explícita
daquilo que se apresenta como uma situação de tradução de difícil solução. Segundo eles, só a partir
da estruturação do problema de tradução, será, então, possível fazer uma intervenção consciente para
resolvê-lo.

24
25
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dominaram o mundo, Foucault prometeu, mas não publicou ‘Os prazeres da carne’27,
Isildur28 não destruiu o anel29, Tom nunca digeriu o Jerry. Salvaguardada pelo
orientador e amparada por colegas e professores do programa pude conservar no
espírito alguma autoconfiança e a crença de que não terminaria a viagem como os
personagens centrais do universo de Kafka30 ou de RR Martin31.
Quando ainda em formato de projeto, organizei a descrição sobre o lugar de onde me
colocava para falar em um texto separado da descrição das singularidades deste
texto. Durante os percursos deste wanderlust acadêmico, conforme eu e, por
consequência, a pesquisa amadurecemos, essa divisão foi dando lugar ao sentimento
de que é justamente nas singularidades que marcam esse texto que está viva a
autoria, e é na vida da autoria que estão as singularidades do texto32.
Penso que, às vezes, as ciências parecem ser tão genuínas quanto um homem
musculoso que alega comer ‘de tudo’. Que a dona Florinda não me leia, mas talvez ir
de bobs para festa seja brega, no entanto, ‘pode ser’ que alegar que os cachos são
naturais e/ou não deram nenhum trabalho, produza, ao mesmo tempo, a elegância da
máscara que encobre a verdadeira pele em que habitamos e a destruição da alma
que o corpo mascara.
Fui coagida, durante grande parte de minha formação acadêmico-cientifica, a crer que
não devemos relatar em nossos trabalhos acadêmicos ‘aquilo que não fizemos’ ou
que não saiu como prevíamos, que normalmente é intitulado de “erros”, visto que não
escrevemos sobre impossibilidades; quase uma totalidade dos trabalhos acadêmicos
27 Em ‘A história da sexualidade I’ o autor cita ‘Les Aveux de la chair’ que não chegou a ser concluído
e como Michel Foucault deixou manifesta em testamento a vontade de que nenhum de seus textos
inacabados fossem publicados, o conteúdo do quarto tomo nunca foi publicado; no entanto, em
fevereiro de 2018, mais de 30 anos após sua morte, o livro foi publicado com 448 páginas, na França,
pela editora Gallimard. Disponível em : https://www.amazon.fr/Histoire-sexualit%C3%A9-IV-aveuxchair/dp/2072700345.
Com
flipbook
em:
<
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F384916.js
&oid=3&c=&m=&l=&r=&f=pdf> . Com resenha em portugês disponível pelo doi: 10.11606/issn.23188863.discurso.2018.147574.
28 Saber mais em: https://terramedia.fandom.com/wiki/Isildur
29 Isildur se recusou a destruir o anel, dizendo: "Vou ficar com ele como compensação pela morte de
meu pai e de meu irmão. Não fui eu quem deu no Inimigo o golpe fatal?" Disponível em: O Silmarillion:
Dos Anéis de Poder e da Terceira Era, p. 295.
30 Jürgen Born (1972) Homenagem de Thomas Mann a Franz Kafka, Oxford German Studies, 7: 1, 109118, DOI: 10.1179 / ogs.1972.7.1.109
31Saber mais em: http://www.georgerrmartin.com
32 Evidencio que essa escolha se deu no decorrer do trajeto, afinal, não seria honesto não a apresentar
da forma como foi concebida.
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que li não mostra as pedras que precisaram desviar, os tropeços, os becos sem saída
em que, acidentalmente, nós, pesquisadores, nos dirigimos; sinto isso como uma
maldade maior que a da Cruela com os pequenos dálmatas.
Precisamos cuidar uns dos outros em TODOS OS TERRITÓRIOS. Quem sabe a
ciência evolua de maneira mais “bacana” se cuidarmos dos nossos colegas cientistas
e dermos a eles o direito de escolher se querem cometer os mesmos erros que nós,
ou partir desses erros para pensar novas formas de ser e fazer ciência. Se humanos
são imperfeitos, esperar que as Ciências Humanas não cometam erros é um princípio
básico de insanidade.
Os tantos objetivos técnicos da investigação científica não suprimem a honesta
pretensão de produzir um escrito que desperte um mínimo de deleite aos que, por
disposição ou atribuição, o leiam. Quero que, assim como os bons mapas, o estudo
mostre os caminhos impossíveis. Qualquer pessoa que tenha entrado em uma rua
sem saída, não indicada pelo GPS, sabe o sentimento desperto e desgosto.
Reconheço e respeito as formalidades do rigor acadêmico no fazer científico, mas,
como já disse, evidenciarei isso no descrever do processo metodológico e na
apresentação dos dados; distante de ser tão grandioso quanto Ulysses33, cada
capítulo goza da linguagem que mereceu e que conquistou.
Arrogo o requisito parcial que este texto representa ao título de mestra, porém o faço
de maneira também parcial e até retraída, dado que a redação do produto final, não
faria jus aos pressupostos axiológicos que o alicerçaram e ao prazeroso e bem
humorado processo investigativo dialógico que o erigiu, se não fosse redigido com um
mínimo de autenticidade e preocupação com a experiência de leitura fruída dos
futuros leitores34, além de mim — ao menos quatro já estão garantidos, de acordo com
as funções do orientador e com as determinações de composição de banca do
programa em que essa investigação se origina.

Obra de James Joyce indicada para leitura pelo professor Manske na qualificação.
Emprego da expressão "experiência de leitura dos futuros leitores" pois verifico produções textuais
que se preocupam com outros aspectos das experiências dos futuros leitores tais qual as
propagandísticas que fazem uso da função emotiva como recurso para emocionar, impressionar,
manipular, convencer, ordenar etc.
33

34
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Viajar foi preciso, aliás, viajar é preciso, nem que seja para sentir saudade de casa e
dar um pouco mais de valor a tudo e a todos, que pela presença constante o cotidiano
banaliza; ou para saber que não se gosta de viajar e/ou conceber que viajar também
não é preciso. Enfim, sobre o wanderlust do estudo: é difícil precisar quanto foi preciso
e impreciso35.
Ousadamente, convido-vos – leitores voluntários ou compulsórios — a vir comigo. E
repito o que dizia minha vó:
-Fica, vai ter ovo frito!
Ao passo que viajar é preciso, escolher em que companhia é decisivo; pensando
nisso, compartilho de uma aprendizagem que obtive ao longo da vida oriunda de um
importante alerta tecido por grandes mestres36 da ciência da sobrevivência humana:
nunca aceite doces, carona de desconhecidos! Logo, para cativar a confiança do
leitor, parece indispensável que eu cedo identifique as companhias da nossa viajem e
com quem pegaremos caronas, a fim de tornarmo-nos menos desconhecidos.
Gostaria de que quem se debruçasse sobre este escrito pudesse gozar dos mesmos
tipos de sentimentos que eu tive ao ler as histórias em quadrinhos (HQ, sim; gibi, não)
da turma da Mônica. A esperança de alcançar tal ideal não é tão extensa quanto minha
introdução, mas ela ainda existe.
Na primeira vez que tive acesso às obras de Mauricio de Souza, apesar de ter a
mesma altura que tenho hoje, eu era bem menos gasta pela vida e dotada de um
apreço intenso por literatura internacional. Mônica e Sansão passaram a disputar com
um corvo e um gato, ambos pretos, por minha atenção. E com isso quero dizer que
um escritor brasileiro, com pretensões simples e um pouco de carisma, fez com que
suas histórias fossem colocadas, física e emocionalmente, ao lado de um dos poemas
mais perfeitos já escritos por Edgar Alan Poe. Atualmente, acredito que isso
represente como uma grande honra ao Sr. Poe.
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Em meu caso, meus avôs e minhas professoras do Colégio Estadual Deputado Nilton Kucker.
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Se pudesse fazer alguma imposição a leitura deste texto seria a de que ele fosse lido
obrigatoriamente com uso de pantufas ou chinelos de dedos, e, se possível,
antecedido pela leitura do texto “Os outros” do autor Neil Gaiman. Não que tal texto
tenha alguma ligação técnico cientifica com o que será discorrido ao longo desta
produção enquanto pesquisa, mas, porque o texto é bom. Com isso dito, receio, talvez,
ter dito mais sobre o corpo que abriga a professora / pesquisadora / cientista, que
constrói este pequeno produto da pesquisa acadêmica do que qualquer biografia
detalhada pudesse capturar.
Assumi que sozinha não sou um dos guias mais confiáveis da galáxia, mas o
pesquisador (fictício) Ford Prefect também não parecia ser, mas, graças a uma imensa
improbabilidade, Douglas fez dele um dos mochileiros mais conhecidos e adorados
da galáxia37 sem o qual jamais sairíamos com seguros com uma toalha nos dias 25
de maio38. (ADAMS, 2014). Mesmo não sendo surda (ainda), e não tendo familiares
surdos (ainda), me sinto aliada devido a ter meu devir mediado por tais pessoas.
Me cinjo a admitir que sou uma invenção da sociedade e não há nisso um grande
conto, pelo menos nenhum tão bom quanto O Corvo ou O chamado de Chtullu;
contudo, tive a sorte de ser reinventada das minúcias na construção das narrativas da
comunidade surd@.
Por hora, uma vez considerada, e assumida, como consequência da bricolagem dos
pensamentos e interações que contornam o espaço (físico, intelectual e emocional)
que ocupo, nenhuma concepção expressa no presente texto poderia ser considerada
plenamente autêntica; portanto, qualquer pretensão à originalidade absoluta está
francamente descartada, a roda está inventada (e gira).
Foi preciso bravura e humildade para assumir essa assertiva. Necessitamos de
encorajamento para dizer o que pensamos e o que sentimos. Penso que carecemos
também de bastante autoconfiança e determinação para não fazer isso aos berros; se

Mais de 250 mil cópias de O Guia dos Mochileiros da Galaxia foram vendidas em apenas três meses
após o lançamento.
38 O dia 25 de maio também é conhecido como o Dia do Orgulho Nerd por ter sido o dia da premiere
de Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança em 1977. A frase “May the Forth be with you” é
comumente empregada junto ao uso de uma toalha sobre os ombros, conforme recomendado no guia
dos mochileiros das galáxias.
37
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entendermos o silêncio como aquilo que não é captado, talvez os gritos sejam só outra
forma mais barulhenta de silêncio.
O projeto do qual deriva essa dissertação poderia ser diferente de inúmeras formas,
se dadas condições diferentes lhe fossem. Poderia ser diferente se eu fizesse outras
escolhas, se a banca de qualificação propusesse outras ideias, se tivesse que esculpir
meus dados em Carrara, se o Brasil não fosse um país tão quente, se não tivesse
esbarrado com pregadores idólatras (e sem perceber detratores) de deusleuze e
freudeus39, se a minha cadela não passasse madrugadas a fio chorando seus
lamentos de ter perdido um filhotinho; cada segundo poderia ter mudado o curso
dessa pesquisa. Assim como Joyce demonstrou, em Ulysses, a banalidade dos
acontecimentos ordinários determina os grandes atos. Essa pesquisa não é uma
resposta definitiva, eterna e imutável.
Tenho uma enorme ‘vontade’, mas não almejo exercer um ‘poder’ de verdade40; nem
quero que a pesquisa o faça por/em mim; daí surge o título dessa sucessão que é
Texteu porque eu sou/estou meus textos e meus textos são/estão eu, logo, são/somos
textEU.

39 A nomeação que aqui faço se refere a forma como esses autores são idolatrados e não a forma como
eu percebo e/ou consumo suas teorizações.
40 Reconheço a influência do pensamento de Foucault nessa perspectiva.
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1.2 CONTUMÁCIA DA PERTINÁCIA (DAS JUSTIFICATIVAS DA PESQUISA)
Retornando ao wanderlust, me volto agora a uma reflexão com base no seu signo; é
que tanto o wander quanto o lust não representam, isoladamente, a complexidade do
desejo intenso pelo ir; ainda que empregados lado a lado, em plena sintonia em uma
composição frasal, a pequena distância produzida pelo espaço é capaz de separar as
palavras e isolar os sentidos por elas produzidos.
Para que possam expressar dignamente a amplitude do sentimento que esboçam, os
termos wander e lust precisam caminhar entre os espaços semânticos que
previamente lhes foram determinados e negociar a futura significação. É preciso
composição por justaposição para a formação da nova palavra e da representação do
novo sentido.
Há bastante tempo a linguística faz interfaces com várias outras ciências, mas a
articulação de elementos, que isoladamente não tem características do todo que
formam, não é uma exclusividade desta área; o fogo alimentado pelo oxigênio, no qual
o hidrogênio arde, é apagado pela água, popularmente conhecida como H2O.
Somente pela análise do relacionamento dos átomos na molécula composta podemos
encontrar as características da água. (VIGOTSKY, 2008).
A necessidade de combinações, composições, articulações, que parece estar na
gênese41 dos interesses humanos, é inevitável para a complexidade do tempo
presente, seja no campo das matemáticas, do cinema, das educações, das filosofias
etc. Ao contrário das interpretações da matemática tradicional ocidental, sinto que
vivemos um tempo onde dividir passa a somar, multiplicar e agregar.
Tenho a impressão de que estamos em um momento de transgressão das
combinações previamente autorizadas que caracterizaram o mundo sólido e seguro;
sem descartar as emoções geradas por David Bowie e Mick Jagger (1985), cantando
Dancing in the Street, percebo que no campo das artes a ousadia em articular opostos
tem despontado como arranjo positivo e desejável a população de nossa época. A
exemplo disso, cito que Chitãozinho e Xororó (sertanejo) dividindo o palco com a
Orquestra Bachiana Filarmônica, regida pelo maestro João Carlos Martins, em 2013,

41

Conjunto de fatos ou elementos que contribuíram para produzir algo.
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não representou "menos" palco para nenhum dos artistas; Lady Gaga (pop) e Tony
Bennet (jazz) compondo um álbum inteiro não organizaram na separação de uma faixa
para cada.
Outros exemplos podem ser citados, os trabalhos musicais artísticos como o do rapper
Criolo, cantando ao lado de Ivete Sangalo; Emicida e Vanessa da Mata; Fiuk e Jorge
Ben; Jota Quest e Anitta; Paul McCartney e Kanye West. Ainda mais híbrido, no Brasil
o grupo Mamonas Assassinas (anos 90) cativou muitos; releituras como Sweet
Dreams, do duo britânico, pop42, que, na voz de Marilyn Manson deleitou fãs do
industrial metal.
No mundo da literatura, Terra Papagalli43, Nove Contra o 9, Os 33 Porquinhos, de
Kubno e Velva se apresentam como obras produzidas a duas mãos que se destacam
pela harmonia de ideias articuladas. O termo crossover, encontrado no dicionário de
inglês Oxford (2018), é definido como sexagem, transação, adjetivo dado a algo que
se mistura; crossover tornou-se expressão consagrada e muitas vezes desejadas por
entusiastas das obras fictícias, tornando-se uma técnica literária, na qual envolve tanto
o misturar personagens de núcleos diversos interagindo entre eles quanto a " literature
written for chilrem which crosses over to substantial numbers of adults readers”
(FALCONER, 2007, p.36)
A partir do mesmo conceito a Crossover Fiction, na atualidade44 se tornou uma área
de estudos que foca na reviravolta das previsões de pesquisadores que consideravam
condenada à extinção a atividade da leitura entre as gerações jovens educadas sob
forte influência da televisão e dos produtos de entretenimento e interação humana
utilizados com recurso à tecnologia, como os jogos de vídeo e a internet. De acordo
com Beckett (2010, p. 67) "crossover works often transgress or transcend traditional
generic boundaries as well as conventional age boundaries. The hybridization of
traditional genres characterizes much contemporary crossover fiction."

Tal caracterização deu-se devido análise do número de vezes em que a música foi tocada nos bailes
de formatura.
43
Conhecer
mais
em:
http://www.deolhonotexto.com.br/terra-papagalli-uma-nova-visao-dodescobrimento-do-brasil/
44 Sandra L. Beckett (1999) atribui a cunhagem do termo a U. C. Knoepflmacher e a Mitzi Myers, que o
propuseram, no artigo “Crosswriting Child and Adult”, publicado num número especial da revista
Children’s Literature (editada pela Universidade de Yale) em 1997.
42
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No cinema, as barreiras do binarismo também são quebradas através de articulações
passíveis de serem consideradas ilícitas. O filme da Marvel Comics45, DeadPool II,
campeão de vendas em 2018, trouxe referências explícitas à DC Comics46, sua
principal concorrente, além do que, sua equipe de produção conduziu um dos
personagens mais sarcástico do universo das histórias em quadrinhos a interagir com
uma das maiores artistas da história mundial da música romântica, Celine Dion 47.
Ainda assim, seria inocente acreditar que as várias articulações produzem apenas
produtos benévolos à manutenção da vida na Terra e com objetivos benéficos; não é
difícil aferirmos que as articulações produzidas nas interseções entre as inúmeras
áreas do saber nos fizeram caminhar em solos que geraram resultados pouco
construtivos.
Dados históricos apontam que o partido nazista teve no Brasil a maior filial formal de
apoio a Hitler (fora da Alemanha, claro); agentes neurotóxicos como o Sarin, agentes
asfixiantes como o fosgênio, foram desenvolvidos com fins bélicos por equipes
altamente interdisciplinares48.
Tendo dito isso, contrasto que a perspectiva pós-colonial é o ponto nodal para clarificar
a intencionalidade da articulação que proponho. Passo, então, a aprofundar algumas
questões racionais que justificam a pesquisa.
A articulação entre saberes médicos e científicos autorizou o tratamento de problemas
sociais como questões clínicas. A articulação entre a soberania dos países do norte e
suas propostas educacionais tem influenciado fortemente as políticas educacionais
nos países do sul. Isso tem impulsionado discursos homogeneizantes e eurocêntricos
na educação.

Trailer oficial em: https://www.youtube.com/watch?v=D86RtevtfrA
Conhecer mais sobre DC comics em: https://comicpress101.com/the-history-of-dc-comics/
47 Glatzer, Jenna (2005). Celine Dion: For Keeps. [S.l.]: Andrews McMeel Pub. p. 13.
48 Detalhes em: SILVA, Gustavo Rocha et al . Defesa química: histórico, classificação dos agentes de
guerra e ação dos neurotóxicos.Quím. Nova, São Paulo , v. 35, n. 10, p. 2083-2091,
2012
.
Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010040422012001000033&lng=en&nrm=iso>. access on 17 May 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S010040422012001000033.
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Para resistir aos discursos homogeneizadores sobre a educação pode ser preciso nos
voltarmos ao caminhar juntos, um caminhar não tão wanderlust, mas um caminhar
como ato político e revolucionário, barulhento, gerando uma polifonia capaz de
perturbar a incoerente certeza da escola e da universidade monocultural (SANTIAGO;
AKKARI; MARQUES, 2013). A transgressão das articulações previamente
autorizadas (surdez e medicalização) é ainda mais necessária, para que fenômenos
socIoCulturais não sejam novamente tratados como problemas clínicos e/ou
econômicos.
Os DS têm sido apontados, por pesquisadores da área, como um campo de saber que
se desenvolve lentamente e que necessita de uma base teórica atualizada, mais forte
e mais coerente. (FERNANDES; MYERS, 2010; MARSCHARK; SPENCER, 2016;
MARSCHARK; HUMPHRIES, 2009; TURNER, 2007). De acordo com İlkbaşaran
(2015), em países como Estados Unidos e Inglaterra, os DS foram se constituindo na
intersecção com outras áreas do conhecimento.
Apesar de ter surgido como um ‘campo’ multidisciplinar, pesquisadores apontam que
os DS não tenham sido de fato interdisciplinar. Mesmo sendo inspirados por diversas
disciplinas, como a antropologia, geografia, sociologia e teoria política, atualmente não
são aferidas muita interação, contribuições e críticas (oferecidas ou recebidas) com
essas disciplinas. (KUSTER; DE MEULDER; O’BRIEN, 2017)
A necessidade de aproximação dos DS com diversos campos do saber
axiologicamente análogos é sublinhada. Não apenas porque o cluster está
amadurecendo, mas também porque os, assim chamados, mundos dos surdos
mudaram consideravelmente desde a origem dos DS, o que exige inovações no seu
aparato conceitual. (KUSTER; DE MEULDER; O’BRIEN, 2017; O’BRIEN; STEAD;
NOURSE, 2017).
A multiplicação de vias de contato entre as comunidades surdas, o aumento do
contato virtual e transnacional entre os surdos, o crescimento do número de pessoas
ouvintes que aprendem e usam línguas de sinais, são acontecimentos pontuados
como mudanças vivenciadas pelo povo surdo que revelam a emergência de olhar
além dos conceitos e estruturas já estabelecidos para abrir novos caminhos.
(KUSTER; DE MEULDER; O’BRIEN, 2017; O’BRIEN; STEAD; NOURSE, 2017).
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1.3 STRESZCZENIE (RESUMO DO CAPÍTULO I)

Problemática:!
Tese:!
!
Objetivo!geral:!!
Objetivos!Específicos:!
Objetivo!operacional!
principal:!
Objetivos!operacionais!
secundários:!
Objeto!!

Quadro 1: Resumo do Capítulo I
Como!aproximar!os!DS!e!a!IoC!em!uma!perspectiva!pós-colonial?!
É!possível!aproximar!DS!e!IoC!em!uma!perspectiva!pós-colonial!produzindo!
uma!articulação!epistêmica!alicerçada!na!confluência!discursiva!pertinente!
ao!tratamento!conferido!à!relação!entre!cultura!e!educação.!
Explicar!como!é!possível!articular!a!episteme!de!DS!e!IoC!em!uma!
perspectiva!pós-colonial.!
Descrever!a!base!teórica!de!cada!CD.!
Analisar!os!enunciados!que!circulam!entre!os!CD.!
Produzir!a!articulação!epistêmica.!
Construir!um!corpus!bruto!de!análise!
Produzir!unidades!de!significado!menores!para!articular.!
A!articulação!epistêmica!alicerçada!na!confluência!discursiva!pertinente!ao!
tratamento!conferido!à!relação!entre!cultura!e!educação!existente!entre!os!
DS!e!a!IoC.!
Fonte: ideias da autora.
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TRETAR (SOBRE AS REVISÕES DE LITERATURA)
Figura 2. Representação da noção de Tretar

Fonte: www.boredpanda.com/cute-illustrations-untranslatable-worDS-marija
tiurina/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

Talvez o trono da certeza que brilha no castelo dos
fatos seja reservado aos que, alucinando com o
absoluto, enunciam com erudição aquilo que
sabem ‘na verdade’ e disputam acirradamente pela
regência do império da razão que negam.
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Para consecução dos objetivos, realizei diversas revisões referente à história e à
literatura atual associada ao objeto dessa investigação. Apresento-as nas subseções
a seguir.
1.4 NOVAS FOTOS (SOBRE A REVISÃO DE LITERATURA ATUAL)
Os dados quantitativos obtidos pelo diagnóstico inicial das pesquisas coletadas
durante a RSLi apontaram indícios de um afastamento teórico entre os CD. Tal
achado, inicialmente, corrobora com as expectativas que trouxe. Insisti na
triangulação entre os dados produzidos na revisão narrativa, os resultados da RSLi e
análise qualitativa dos trabalhos da RSLi como ratificação dessa assertiva inicial.
Do ano de 1987, ano em que, segundo registro da Capes, foi defendido o primeiro
trabalho acadêmico sobre educação de surdos, até o ano de 2018, ano em que se
inicia a escrita da presente dissertação, estão catalogados 1969 trabalhos acadêmicos
[educa* AND surd*], dos quais apenas 347 são teses. Tomando como critério de
inclusão a articulação entre DS e IoC no campo educacional, após leitura dos resumos
não detectei estudos que tivessem aproximado, declarada e intencionalmente, DS e
IoC.
Ao restringir a string de busca para [surd* AND internacional*] obtive 36 resultados;
ao restringir um pouco mais a string para [(educa* AND surd*) AND (internacional*)]
recuperei apenas 27 resultados49.
A leitura dos resumos dos trabalhos coletados, através do cruzamento dos dados
obtidos pelas strings, me permitiu identificar trabalhos que apenas tangenciavam a
problemática que norteou essa pesquisa, mas que não abordavam especificamente a
aproximação entre os DS e a IoC. Ou seja, posso afirmar, com base em dados
auditáveis, que as pesquisas que aprofundam, no Brasil, satisfatoriamente a
problemática sobre a qual me debrucei não foram descobertas pela RSLi e as que a
puderam ser associadas são poucas.
Quando objetivo tais produções como poucas tomo por base uma concepção formada
para além do senso comum, ou seja, busco uma base de comparação, longe de me

49

Busca realizada durante o primeiro semestre do ano de 2017.
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referir as 1083988 retornadas pela busca coringa [*]. Quero dizer que em um universo
de produções, obtido grosso modo através da string [educa*], que apresentou 176548
(pesquisas divididas entre teses), encontrar apenas 27 pesquisas que tangenciam a
problemática que exploro me autoriza a dizer que tais produções não são muitas.
Se tomarmos, ainda, como referência as teses e dissertações produzidas sobre
educação de surdos, desde 1969, as produções consideradas, pela análise
quantitativa, circunjacentes chegam a menos de 2%. Já pela análise qualitativa o
número diminuiu para 0.35%; embora seja um resultado consubstancialmente
superior aos primeiros, ainda não pode ser considerado expressivo.
Diante da coleta de poucos trabalhos, ampliei a SRL integrativa a fim de obter mais
precisão no panorama do tema em que pretendi inserir a presente pesquisa.
Entendendo a IoC como infusão de perspectivas multi/interculturais executei uma
RSLi complementar relacionando os DS com a noção de Multi/Interculturalidade. Na
RSLi complementar pude resgatar 21 trabalhos, dentre os quais nenhum se reportava
a internacionalização como possibilidade (ou não) de infusão de perspectivas
multi/interculturais (PEREIRA;SENHEM, 2018).
Dentre os trabalhos que tangenciaram a temática encontrei a tese intitulada ‘Estudo
da autoadvocacia e empoderamento de pessoas com deficiência no Brasil e no
Canadá’, defendida em 2014 na Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa,
que teve como foco a realidade político-global e coletivo-individual da educação de
pessoas com deficiência no Brasil e no Canadá. Tal estudo cita que o movimento
internacional das pessoas com deficiência vem dando destaque à necessidade
urgente de garantia dos direitos humanos para o exercício da cidadania e participação
social destas pessoas (DANTAS , 2014); embora tendo entrevistado pessoas de
contextos distintos do Brasil e do Canadá, a pesquisadora não buscou aprofundar as
relações entre os DS e a IoC pela perspectiva intercultural na educação bilíngue de
surdos.
Com temática interessante a esse estudo, a tese ‘LIBRAS e a divulgação dos
conceitos científicos sobre ciências e biotecnologia: integração internacional de um
dicionário científico online’ defendida em 2014 na Universidade Federal Fluminense,
em Niterói, representou um desafio para a revisão, uma vez que desde 2016 nem o
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resumo, nem o trabalho completo, foi disponibilizado pela Capes; também não foi
possível encontrar o trabalho no repositório da universidade, pois este direcionava ao
site da Capes.
Do ano de 2015, extrai duas dissertações com foco na internacionalização associada
à língua de sinais; o primeiro é a dissertação ‘Proposta de Sistema para Tradução
entre Linguagens de Sinais’ que elaborou uma proposta de sistema que permitia
pessoas surdas de diferentes nacionalidades se comunicarem através de sinais; tal
trabalho evidencia que as várias iniciativas de aplicativos móveis proveem tradução
entre LIBRAS e Português, porém a comunicação entre surdos de diferentes
nacionalidades permanece um desafio (NEIVA, 2015).
Já o segundo se trata de ‘Um estudo sobre o aprendizado de conteúdos escolares por
meio da escrita de sinais em escola bilíngue para surdos’ oriunda da Universidade
Estadual de Maringá, em Maringá; o estudo investigou o emprego do sistema de
escrita de língua de sinais na aprendizagem de conteúdos escolares para alunos
surdos usuários de Libras no Ensino Médio. De acordo com a autora, o SignWriting é
o sistema de escrita de sinais que alcançou maior adesão, sendo amplamente
difundido no mundo todo (BOZOLI, 2015).
Conforme podemos observar, tais produções também focaram questões que apenas
contornam o problema aqui sondado. Ou seja, mesmo tratando de alguns aspectos
da educação de surdos que estão vinculados à internacionalização não se preocupam
em discuti-la pelo viés da interculturalidade e do currículo.
Ainda no ano de 2015, se deu a defesa do trabalho de mestrado ‘Da inclusão à
Cidadania: um estudo sobre o grupo de estudos surdos da UCPel ‘ na Universidade
UCatólica de Pelotas. Assim como os demais estudos já citados, a referida
investigação também retrata as contribuições dos documentos e eventos
internacionais, como a Convenção Internacional Sobre o Direito das Pessoas com
Deficiência, para a mudança do olhar voltado para as pessoas com deficiência nos
diversos âmbitos, dentre eles o educacional, mas não aborda as questões alocadas
no âmbito do processo de internacionalização do currículo voltado à formação dos
estudantes surdos.
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Em 2016, a dissertação ‘Educação bilíngue de filhos ouvintes de pais surdos (codas)
com o olhar de pais surdos’, desenvolvida também na já citada Universidade Estadual
de Maringá, promoveu reflexões acerca de processos comunicativos e aspectos da
aprendizagem e desenvolvimento dos filhos ouvintes de pais surdos, em contexto
familiar de educação bilíngue. Este trabalho apresentou a organização internacional
dos filhos ouvintes de pais surdos, discutiu a condição bilíngue desses sujeitos, tal
qual, o crescimento e desenvolvimento de crianças ouvintes filhas de pais surdos em
um contexto bilíngue e bimodal, que transitam entre língua, modalidade e culturas
diferentes; a autora apresenta pesquisas sobre esses sujeitos desenvolvidas em
países como Portugal, Estados Unidos e Brasil. Assim como os demais trabalhos,
também explorou a influência de eventos e documentos internacionais, como a
Conferência Internacional do Trabalho em Genebra de 1983, a Declaração
Internacional de Montreal sobre Inclusão, 2001, a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência.
A pesquisa refeita em abril de 2018 não apresentou trabalhos do ano de 2017 e
pesquisas atuais podem não ter sido coletadas ao término da RSL, pois "o prazo para
homologação do Coleta pelas Pró-Reitorias, inclusive para correção e atualização dos
dados, é 30 de abril." (CAPES, 2018). Entretanto, a dissertação ‘A educação de
Surdos pelos Estágios do Processo de Internacionalização do Currículo’ defendido em
de julho 2017, na Universidade do Vale do Itajaí, em Itajaí, já encontrava-se disponível
para consulta no banco de dados da instituição; devido a autora ter participado do
grupo de pesquisa em que a presente dissertação foi produzida, o trabalho foi incluído.
O trabalho teve por objetivo geral validar o processo de internacionalização do
currículo, na educação de surdos, pelos estágios e componentes de revisão/reflexão
e imaginação (SANTIAGO, 2017). Tal pesquisa, assim como as outras já
apresentadas, explora o impacto de documentos e eventos internacionais sobre a
educação de surdos no Brasil, apesar de também não evidenciar a conexão entre os
acontecimentos. O lócus explorado é uma escola inclusiva, ambiente escolar citado
pelos estudiosos50 da área como inapropriado para o desenvolvimento educacional

Ver : RANGEL & STUMPF, 2004; PERLIN, 2000, 2006; BRITO, 1993; THOMA, 2006; LOPES,1997,
1998, 2004, 2006; GIORDANI, 2006; KARNOPP, 2004; SKLIAR, 1998, 1999, 2000, 2003; LULKIN,
1998; SÁ, 1998; SOUZA, 1999, 2000; QUADROS,1997; entre outros

50

Clique na casinha para voltar ao índice

51

de estudantes surdos; os achados da pesquisadora reforçam tal prerrogativa, mas não
exploraram a potência da articulação entre DS e IoC.
Discutir a episteme dos DS em articulação com a IoC pelo viés unicamente nacional,
neste projeto, seria caminhar distante, ou até mesmo contrário, das estradas que
indicamos. Em vista disso, busco compreender um pouco do que tem sido produzido
em espaços internacionais de construção dos saberes para refletir acerca das
discussões nacionais, regionais e locais.
Diante de um universo muito mais amplo (quantitativamente) que o nacional, e na
eminência de não ter encontrado um Git51 ou um Cochrane52 da Ciências Sociais, o
primeiro passo que dei em direção a uma cartografia simbólica geral da produção
científica internacional foi buscar exaustivamente pesquisas de revisão. Utilizei a
ferramenta Google Scholar para esse primeiro mapeamento e coletei os trabalhos de
revisão referentes aos últimos 8 anos (2010 - 2018).
Nessa empreitada, encontrei um número razoável de RSL competentemente
realizadas, as que aqui menciono remetem à produção em língua inglesa, que
conchegavam a temática que estudei; a maior parte dos trabalhos tratava questões
relacionadas à língua, principalmente com ênfase no que diz respeito aos aspectos
relacionados a letramento, alfabetização e aquisição de língua natural L1/ segunda
língua / língua não materna L2.
Embora não tenha encontrado SRLs a respeito da educação de surdos em interface
direta com a internacionalização do currículo, encontrei a dissertação53 de doutorado
‘The internationalization of experiential learning for deaf and hard of hearing college
students: a case study of accessibility and globalization’ (PEISNER, 2011) que, ao
contrário dos trabalhos acadêmicos encontrados no cenário brasileiro sobre a

51 Git é um sistema de controle de versão de arquivos; nele são desenvolvidos projetos na qual diversas
pessoas podem contribuir simultaneamente, editando e criando novos arquivos e permitindo que os
mesmos possam existir sem o risco de suas alterações serem sobrescritas, serve assim para
compartilhamento de informações.
52 A grosso modo trata-se de uma rede global de pesquisadora, a Cochrane conta com mais de 10.000
membros e mais de 28.000 apoiadores espalhados por mais de 130 países, em todo o mundo e tem
produzido revisões sistemáticas de estudos primários em cuidados em saúde humana e políticas de
saúde, que são reconhecidas internacionalmente como o mais alto padrão de fontes de saúde baseada
em evidência.
53 É uma dissertação mesmo e não uma tese.
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temática que estamos explorando, contava com uma seção de revisão de literatura
extremamente detalhada e descritiva, na qual a pesquisadora analisou questões
associadas aos desafios de alunos surdos e/ou deficientes auditivos (DA) na
aprendizagem experiencial internacional, bem como, analisou os benefícios e desafios
para desenvolver, fornecer e avaliar a aprendizagem experiencial internacional para
tais estudantes. (PEISNER, 2011).
Embora o foco da revisão não seja de aproximar as áreas, a pesquisa nos permitiu
conhecer o mainstream das discussões sobre educação de surdos em contexto
internacional até o ano de 2011. Dentre os principais tópicos que da revisão executada
interessam a esta pesquisa apresento alguns fatos sobre a abordagem do sujeito
surdos nas pesquisas internacionais:
Quadro 2 – Síntese das pesquisas internacionais

TÓPICOS TRATADOS NAS PESQUISAS INTERNACIONAIS
(...) pesquisas podem ser encontradas utilizando integração de alunos surdos, como o termo mais
comum para descrever o modelo problemático a que estes estudantes são submetidos em escolas
inclusivas do mundo todo.
Educadores de alunos surdos têm praticado crenças prévias sobre a natureza médica da surdez.
Necessidade de ouvir para controlar a experiência educacional de surdos; imposição de mundo
auditivo.
Na comunidade surda, o termo mainstream é usado para descrever a mistura de aulas auditivas e
surdas em ambientes educacionais.
Evidência desafios colocados por profissionais inexperientes ou inconscientes em papéis de
liderança no ensino superior.
Esforços de diversidade no ensino superior têm sido tradicionalmente focados em remediar a
marginalização prévia dos estudantes com base em seu gênero, status socioeconômico ou
classificação racial e étnica.
Houve pouca pesquisa ou implementação do scorecard para abordar as barreiras e a exclusão dos
deficientes como uma população sub-representada.
As práticas de aprendizagem dos alunos, incluindo o meio de compreensão através da capacidade
de linguagem, não foram exploradas para incluir estudantes surdos ou D.A.
Instituições de ensino superior estão cada vez mais reconhecendo a surdez como não apenas uma
deficiência sensorial, e não uma deficiência cognitiva, mas também como um identificador cultural,
similar a outras minorias culturais e linguísticas (Blossfield & Shavit, 1993).
A comunidade surda compartilha do mesmo reconhecimento por múltiplas nações do status da língua
de sinais e dos direitos das pessoas surdas de serem educadas em um ambiente inclusivo por meio
da linguagem de sinais, ou através de serviços de apoio em uma universidade geral (Zaitseva,
Pursglove, & Gregory, 1999).
A literatura aborda os profissionais de serviço estudantil e sua tentativa de avaliar as necessidades
de várias populações estudantis de maneira precisa, oportuna e culturalmente sensível, a fim de
fornecer melhores serviços para populações tradicionalmente carentes.
Esforços de diversidade no ensino superior têm sido tradicionalmente focados em remediar a
marginalização prévia dos estudantes com base em seu gênero, status socioeconômico ou
classificação racial e étnica.
Estereótipos assumidos pelo público sobre pessoas com deficiência perpetuam sua exclusão pela
sociedade, pelo ensino superior e por si mesmos, via auto eficácia.
Surdez difere de outras deficiências devido ao uso da linguagem como o identificador cultural
A tecnologia adaptativa é um novo domínio para os administradores explorarem iniciativas de Design
Universal (Rose, Hasselbring, Stahl, & Zabala, 2005).
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TÓPICOS TRATADOS NAS PESQUISAS INTERNACIONAIS
O papel valorizado do administrador como praticante no ensino superior é muitas vezes ignorado
Geralmente cabe aos líderes das universidades apresentar primeiro as respostas às iniciativas de
Design Universal para o resto do campus. Essa noção se presta à importância da liderança
transformadora (Kezar & Eckel, 2008) para influenciar o desenvolvimento de políticas, práticas,
currículos e co-currículos nos campi para incluir alunos sub-representados.
Um estudo de caso de liderança transacional e liderança transformadora foi executado por Kezar e
Eckel (2008) para aprimorar os dados empíricos sobre esse assunto e referiram à influência e
autoridade que os presidentes e decanos das universidades têm para promover as agendas de
diversidade, devido à influência que têm para implementar políticas.
O reconhecimento do status cultural e a plena utilização dos princípios na facilitação da educação
em faculdades e universidades ainda precisam de melhorias, especialmente quando os estudantes
de uma minoria linguística, por exemplo. alunos surdos usando o American Sign Language (ASL)
viajar para o exterior (Solomon & Guiffrida, 2008).
Fonte: elaborada pela autora com base na pesquisa de Peisner (2011).

A respeito da internacionalização na educação de pessoas surdas, a literatura sugere
que aumentar o contato e a comunicação com a cultura de outro país está
positivamente ligado à experiência internacional, no entanto, os alunos surdos
identificam atitudes de desmerecimento, em relação a eles, tanto doméstica quanto
internacionalmente, devido a falta de audição. Embora os méritos sejam prometidos
pela instituição de origem, há, muitas vezes, uma percepção de indiferença, por parte
dos alunos, ao interagir com o anfitrião, e uma apatia experiente em relação à sua
presença.
Quando um aluno surdo se matricula em uma aula ou curso que exige um estudo no
exterior, estágio internacional ou experiência estrangeira de curto prazo muitas de
suas especificidades não são consideradas. Parte da experiência internacional está
relacionada ao aspecto de aprendizagem fornecido pelo país anfitrião. Esse
aprendizado envolve a aculturação, que pode incluir terminologia de aprendizado,
adoção de comportamento e costumes de um grupo social, implementando seus
sistemas de crenças para se tornar um membro da cultura (BROWN, 2009).
As necessidades da comunidade surda são frequentemente ignoradas devido à falta
de compreensão de um quadro para implementar serviços de formação e apoio à
diversidade adequados em casa na preparação pré-viagem e no estrangeiro, com
parceiros na instituição de acolhimento e comunidade envolvente. Isso também é um
desafio quando as pessoas locais em um país anfitrião não se esforçam para fazer
amizade com estudantes internacionais. Tal fato acontece quando a conversação é
diferente ou difícil, como seria o caso com estudantes surdos usando língua de sinais
(BROWN, 2009).
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Embora a fluência na língua majoritária do país anfitrião seja um benefício lógico, ela,
por si só, não garante o contato com o visitante ou a aceitação cultural. As
características de um país anfitrião do seu ambiente social, econômico, cultural e físico
são vitais para influenciar a profundidade em que a deficiência leva à discriminação e
à exclusão social. A menos que as instituições que recebem estes estudantes contem
com serviços adaptativos estudantis, os estudantes surdos podem sofrer de uma
forma institucional de discriminação, não pretendida pela instituição de acolhimento
da região anfitriã. (BROWN, 2009; PEISNER, 2011).
Argumentos similares de outra pesquisa descrevem que alunos que estavam
academicamente

no

mesmo

nível

de

seus

colegas

eram

considerados

academicamente inferiores e membros abaixo do grupo, porque sua capacidade de
linguística não estava ao par das expectativas da instituição anfitriã. Tal fato se
configura como uma barreira para estudantes surdos e com deficiência auditiva se
engajarem ativamente no ambiente acadêmico e se envolverem no campus
estrangeiro de forma desinibida. (GOW, 2007).
O custo para contratação de intérpretes torna-se uma questão de consideração para
os administradores de programas de mobilidade. A contratação de intérpretes e/ou
outro pessoal de apoio adaptativo que seja especializado em línguas de sinais para
trabalhar e viver em um país estrangeiro pode ser um desafio. Contratar profissionais
locais exigiria uma grande familiaridade não apenas com a língua de sinais americana,
mas também com as nuances culturais e sociais inerentes à linguagem, pode ser um
desafio ainda maior. (GOW, 2007).
Estes são exemplos de grandes obstáculos que as populações acadêmicas surdas
experimentam,

principalmente

em

instituições

de

ensino

com

planos

de

internacionalização. É perceptível que as considerações logísticas não são exploradas
no desenvolvimento inicial do programa de mobilidade internacional, o que contradiz
a missão da internacionalização.
O número de publicações encontradas no âmbito internacional que tangenciam a
temática internacionalização e surdez chama atenção. Se uma busca na ferramenta
GoogleScholar retorna 2.530 resultados em 0,07 segundos para a string [surd* AND
internacional*]; quando realizado a partir da língua inglesa [international* AND deaf*]
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o resultado é mais do que o dobro (7.090). Na impossibilidade de expô-los todos no
presente trabalho, selecionei arbitrariamente, pelos títulos e seguidamente pelos
resumos, os que mais pareciam interessar diretamente a esta pesquisa.
Na China, verifiquei que atualmente as pesquisas que discutem internacionalização e
surdez exploram o ensino da língua inglesa para surdos, resultado que confere com
algumas pesquisas retornadas pela RSLi nacional, mas que descartamos por
entendermos que o ensino descontextualizado de uma segunda língua não
caracteriza a internacionalização.
O custo para contratação de intérpretes é também um ponto discutido
internacionalmente. A dificuldade em encontrar intérpretes é um agravante e o torna
uma questão de consideração para os administradores de programas de mobilidade.
Nas Filipinas, a cultura surda é considerada uma subcultura. Ainda assim os surdos a
utilizam como forma de repassar suas histórias e suas formas de ver e viver o mundo.
Os marcadores identitários são produzidos sobre suas primeiras línguas, quais sejam
a língua Filipina de Sinais e a ASL. O estudo ‘Access to Justice: Case monitoring by
the Philippine Deaf Resource Center (2006-2012)’ realizado pelo Philippine Deaf
Resource Center (PDRC) destacou a vulnerabilidade social e legal da comunidade
surda, especialmente no que se refere mulheres e crianças.
Na Turquia, a mobilidade de jovens surdos tem sido estudada como prática cotidiana
diversamente mediada e socialmente situada; assim como no Brasil e em outros
lugares do mundo, lá os surdos utilizam estratégias para se envolver com TD
principalmente em plataformas sociais virtuais. Essa mobilidade virtual tem exposto
jovens surdos turcos às línguas de sinais do mundo todo; isso tem moldado novas
identidades surdas. Essas mobilidades são mediadas por uma coleção de corpos,
ferramentas,

sistemas

e

ideologias

que

prevalecem

na

sociedade

turca

contemporânea, bem como nos discursos regionais e globais dos quais fazem parte.
(ARAN, 2012).
1.5 VELHAS FOTOS (DA REVISÃO HISTÓRICO-TEMÁTICA)
De agora em diante, apresentarei alguns argumentos de cunho histórico crítico em
relação aos DS e a IoC. Não sendo esta uma pesquisa com foco histórico não me
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ative a detalhar o contexto histórico em que os campos têm se desenvolvido, não por
falta de vontade.
1.5.1 Velhas Fotos dos DS
Ao pensar no contexto de emergência dos DS, parece inevitável uma visita ao
contexto histórico da educação deste povo. No contexto global, a história do povo
surd@ se entrelaça com a história da educação voltada a esse público. Nessa mesma
esteira, a história da educação do povo surdo brasileiro se conecta com a história da
sua educação e com a história do povo surdo ao redor do mundo.
Ao longo dos últimos doze anos, venho reunindo e anotando dados sobre o contexto
histórico da comunidade surda ao redor do mundo. É com muito esforço que nesta
sessão apresento a síntese de uma pesquisa biblio-historiográfica que empreendi na
busca por compreender as condições de emergência dos DS.
Entendo que os acontecimentos não ocorrem de forma linear na história. Como
precisei selecionar apenas os que pareceram mais relevantes para dar algum
background à pesquisa, apresentá-los-ei temporalmente distribuídos.
Quadro 2: Condições de Emergência dos DS.
Acontecimentos:!
Condições!de!Emergência:!
Surdos!existiam!no!mundo!sob!as!mais!variadas!condições:!
Uma!condição!de!possibilidade!da!
Pela!história!cultural!surda!1,!encontramos!a!figura!de!Etienne!de! existência!dos!DS!pode!ser!
atrelada!a!própria!existência!social!
Fay,!na!França,!durante!século!XXIV,!como!primeiro!professor!
surda;!em!nosso!entendimento!
surdo,!ele!produziu!um!modelo!pedagógico!no!qual!usava!a!
está!relacionada!com!o!sujeito!
língua!de!sinais!como!instrução:!
surdo!enquanto!um!corpo!ativo!e!
o!primeiro!Surdo-Mudo!que!se!tem!notícia,!chamava-se!Etienne!
atuante!produtor!de!sua!cultura!e!
de!Fay,!denominado!também!de!“Velho!Homem!Surdo!Mudo”!na!
que!tem!capacidade!de!refletir,!
cidade!de!Amiens!–!França,!onde!viveu!nos!últimos!dias.!Nasceu!
agir!e!reagir!sobre!o!mundo!
em!1669,!foi!educado!na!Abadia!de!Amiens!e!ficou!ali!pelo!resto!
transformando-o.!!
da!sua!vida,!até!morrer!com!mais!de!70!anos.!Ele!recebeu!boa!
educação!na!Abadia!e!deixou!a!vida!sem!deixar!nenhum!material! Etienne!de!Fay!é!um!dos!registros!
biográfico,!a!não!se!os!documentos!espalhados!e!alguns!projetos! de!existência!surda!no!Ocidente,!
em!um!período!no!qual!a!oralidade!
arquitetônicos.!Ele!era!arquiteto,!e!quando!a!Abadia!foi!
construída,!os!monges!solicitaram!que!ele!fizesse!um!projeto!que! imperada.!!!
!
foi!considerado!um!sucesso.!Também!foi!professor.!Ele!se!
comunicava!muito!bem!com!sinais!e!educava!de!modo!rígido!aos! !
estudantes!Surdos,!usando!sinais!e!escrita.!Também!foi!
bibliotecário,!escultor!e!procurador.!Nunca!aprendeu!a!oralizar.!
(TRUFFAUT,!1993,!p.13).!
Foram!colonizados!por!ouvintes:!
!
A!história!registrou!nomes!de!professores!como!Abade!de!l'Epeé,! Consideramos!que!as!pesquisas!
em!história!cultural!surda!são!
francês!(1712-1789),!e!!Juan!Pablo!Bonet,!espanhol!(1579!-!
outra!condição!de!possibilidade!da!
1629),!ambos!ouvintes;!nomes!de!professores!surdos!como!
existência!dos!DS!visto!que!
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Acontecimentos:!
Etienne!de!Fay,!francês,!!(1669!-!1747?)!e!!John!Wallis,!inglês,!
(1616!-!1703)!são,!durante!muito!tempo,!pospostos.!
O!Abade!l`Epée,!encontrou!em!certa!ocasião,!sujeitos!surdos!que!
muito!o!impressionaram,!no!entanto,!não!tomou!de!imediato!
nenhuma!iniciativa!em!termos!educacionais.!Limitou-se!a!seguir!
com!suas!pregações!religiosas!à!população!em!geral!até!o!
momento!em!que!lhe!foi!solicitada!a!mesma!tarefa!para!duas!
Surdas,!em!especial.!(CAMPELO,!2007)!
Superaram!as!expectativas:!
Devido!aos!êxitos!obtidos!e!demonstrados!publicamente!pelo!
emprego!da!comunicação!com!base!gestual!como!gênese!para!o!
desenvolvimento!intelectual!das!pessoas!surdas!emergiu!o!
processo!de!construção!da!organização!política,!social!e!
educacional!dos!surdos;!com!a!formação!de!professores!surdos!
nesse!espaço!a!metodologia!ali!fundada!se!propaga!pelos!
continentes!europeu!e!americano.!(SILVA,!2006;!SILVA,!2016).!
O!uso!de!línguas!de!sinais!foi!proibida:!
A!rejeição!ao!uso!da!língua!de!sinais!impulsionada!pela!Itália,!em!
1880,!ilustra!como!a!refusão!das!conquistas!do!povo!surdo!esteve!
permeada!por!objetivos!políticos!velados;!por!detrás!de!tal!
prescrição!estava!o!propósito!de!unificação!política!e!linguística!
da!Itália,!recém!emancipada,!nesse!contexto,!a!língua!de!sinais!
representava!um!desvio!linguístico.!(SKLIAR,!2013;!FERNANDES!
&!MOREIRA,!2014).!
Despertaram!o!interesse!do!campo!médico!e!submetidos!a!
experiências!desagradáveis:!
Entre!as!repulsivas!intervenções!médicas!sobressaem!as!
executadas,!pelos!médicos!responsáveis!do!Instituto!Nacional!de!
Surdos-Mudos!de!Paris,!em!jovens!estudantes!surdos.!As!terapias!
alternavam!incluindo!aplicação!de!eletricidade!nos!ouvidos,!
aplicação!de!soda!cáustica!na!pele!atrás!das!orelhas,!introdução!
de!sonda!na!tuba!auditiva!-que!vai!desde!a!garganta!até!o!ouvido-!
para!extração!de!excremento!linfático!-em!120!alunos!surdos!-,!
emprego!de!ferramenta!clínica!para!a!incidência!de!força!
mecânica!repetitiva!rente!ao!crânio.!Os!resultados!obtidos!com!
tais!experimentos!se!resumiram!a!perfuração!de!tímpanos,!
fraturas!cranianas,!inflamações!diversas!e!algumas!mortes!por!
infecção.!(LANE.!1992)!
Os!surdos!se!revoltaram,!resistiram,!lutaram!pra!legitimar!seus!
discursos!sobre!si!mesmos:!
A!inserção!do!sujeito!surdo!na!sociedade!é!fruto!de!inúmeras!
batalhas!políticas!que!demandaram!de!esforços!intensos!e!
grandes!mobilizações!para!sua!efetivação.!(SACKS,!1998;!
QUADROS,!2006;!STROBEL,!2015;!BOTELHO,!2016).!
Obtiveram!vários!sucessos:!
Do!trabalho!intenso!de!diverso!
autores/professores/pesquisadores!dos!Estudos!Surdos!
resultam!conquistas!como,!no!Brasil,!as!legislações!nacionais!que!
abordam!os!direitos!dos!sujeitos!surdos,!quais!sejam,!a!Lei!n°!
10.436/02!que!dispõe!sobre!a!Língua!Brasileira!de!Sinais!
(Libras)!regulamentada!pelo!Decreto!nº!5.626/05!e!a!Lei!nº!
13.146/15,!lei!brasileira!de!inclusão!da!pessoa!com!deficiência!
(PEREIRA;!SENHEM,!2018c).!
Uniram-se!transnacionalmente!percebendo-se!como!povo!surdo:!
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Condições!de!Emergência:!
suspendem!e!questionam!as!
grandes!verdades!canônicas.!!
!

!
Mais!uma!vez!reconhecemos!que!o!
empenho!dos!sujeitos!surdos!em!
construir!e!arranjar-se!política!e!
socialmente!repercutiu!na!
produção!e!disseminação!de!um!
novo!discurso!sobre!surdez.!
Das!relações!reciprocas!entre!
diversos!grupos!dominantes!e!
hegemônicos!a!língua!de!sinais!é!
proibida,!pois!representa!uma!
ameaça!a!pressupostos!já!
inscritos.!Logo!essas!línguas!de!
sinais!são!uma!condição!para!
existência!surda.!
!
O!insucesso!das!práticas!médicas!
impulsiona!os!embates!
fomentados!por!militantes!e,!
enfraquece!os!enunciados!
biomédicos.!As!discussões!acerca!
da!surdez!começam!a!ser!
deslocadas!do!campo!discursivo!
das!deficiências!para!o!sócio!
antropológico.!!
Esse!deslocamento!foi!crucial!para!
emergência!dos!DS!
!

A!resistência!do!povo!surdo!e!a!
legitimação!de!suas!demandas!por!
autores/professores/pesquisador
es!do!campo!científico!nos!
possibilita!para!pensar!sobre!
como!foram!e!como!podem!ser!as!
‘histórias’!dessas!pessoas.!
O!reconhecimento!do!status!de!
‘língua’!para!as!línguas!de!sinais!
foi!um!acontecimento!destaque!e!
basilar!para!os!discursos!tecidos!
no!campo!dos!DS.!!!!
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Acontecimentos:!
Condições!de!Emergência:!
Deaf!Studies!foi!o!termo!escolhido!por!pesquisadores!de!diversos! Sem!as!pesquisas!acadêmicas!a!
países!para!caracterizar!as!primeiras!pesquisas!envolvendo!
inversão!epistemológica!que!
temáticas!relacionadas!com!a!surdez!fora!do!campo!
fundamenta!os!DS!não!parece!ser!
médico/clínico.!(LOPES,!2011).!
possível.!!
Atualmente!se!organizaram!tendo!como!eixo!propulsor!a!sua!
!
língua!e!cultura:!
!
A!teoria!cultural!dos!Estudos!
Os!Estudos!Culturais,!originados!na!Inglaterra,!Europa,!e!
Culturais!correlacionada!com!as!
proliferados!por!diversos!países!americanos,!inauguraram!um!
questões!culturais!e!com!os!contra!
novo!território!de!reflexão!acerca!da!educação!de!surdos.!Na!
atualidade,!a!constituição!dos!DS!está!relacionada!à!compreensão! discursos!pós-coloniais!
possibilitaram!que!os!DS!
linguística!e!cultural!sobre!os!surdos!(BAUMAN,!2008).!
emergissem.!
Em!meados!de!1996,!emergem!os!DS!em!Educação!como!um!
novo!espaço!acadêmico!no!Brasil,!cujas!pesquisas!focalizam,!a!
partir!da!diferença!e!do!reconhecimento!político,!conceitos!como!
educação,!identidade,!língua,!história,!arte!e!cultura!surda.!
(SKLIAR,!2013).!
Fonte: Resumo elaborado pela autora.

Em suma, os surdos existiam no mundo sob as mais variadas condições e foram
colonizados por ouvintes. Com a educação desenvolvida em línguas de sinais, eles
superaram as expectativas dos ouvintes; os sucessos alcançados nesse processo
representaram uma ameaça ao arquétipo imperante da oratória, fazendo com que o
uso de línguas de sinais fosse proibido.
Com isso, os surdos, despertaram também o interesse do campo médico, no qual,
assim como diversos outros sujeitos diferentes do padrão instituído, foram submetidos
a diversos experimentos desagradáveis que se evidenciaram falhos.
Os surdos se revoltaram, uniram-se, resistiram, juntaram-se com sujeitos ouvintes
empáticos, lutaram pra legitimar seus discursos sobre si mesmos; obtiveram vários
sucessos.
Uniram-se com surdos de outros países, formando grupos maiores e hoje se
entendem e declaram como povo surdo. Atualmente, os surdos têm se organizado em
torno das mais variadas lutas tendo como eixo propulsor a sua língua e cultura que
são os eixos basilares dos DS.
1.5.1.1 A origem epistêmica dos DS
A primeira menção ao termo DS foi na década 1970, nos Estados Unidos, quando o
então diretor executivo da National Association for the Deaf 54 – NAD fez referência à
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ideia de que se as pessoas surdas fossem compreendidas em seu tempo. Assim, elas
teriam uma melhor imagem delas mesmas e de suas capacidades. A conceituação
que melhor captura as ideias que o grupo inicial de pesquisadores, envolvidos com
DS, tinha em mente é ‘‘Deaf Studies is the study of the language, community, and
culture of deaf people (MARSCHARK; HUMPHRIES, 2009, p.2)
Os DS se consolidaram na década de 80 a partir de dois programas que concentraram
as produções deste campo: um na Boston University (em 1981) e o outro, na California
State University (em 1983). Em 1978, foi criado na Universidade de Bristol, no Reino
Unido, o Deaf Studies Centre55—CDS. Tais ocasiões possibilitaram a emergência de
um espaço de discussão sobre as questões relacionadas à comunidade surda na
perspectiva

sócio-cultural

e

linguística

(MARSCHARK;

SPENCER,

2016;

MARSCHARK; HUMPHRIES, 2009; PADDEN, 2006; PADDEN; HUMPHRIES, 1988;
PERLIN;SACHLOS; AUGUSTE, 2008; TEREZINHA et al., 2015).
Marcado pela ambiguidade, na versão de Marschark e Humphries (2009), o campo
dos DS emergiu, formalmente, em 1985. Nesse momento, pouco se discutia questões
relacionadas à cultura (ou a atualmente designada como Cultura Surda) envolta nesse
contexto.

O

foco

dos

estudos

pioneiros eram

os

aspectos

linguísticos,

comportamentais e históricos dos sujeitos e das comunidades surdas.
No mesmo ano, ocorreu o Primeiro Workshop Internacional de Pesquisadores Surdos,
na Universidade de Bristol (Reino Unido). O evento internacional foi assistido por
estudiosos e professores de todo o mundo, mas limitou a participação apenas para
pesquisadores surdos. Originária dessa conferência uma discussão que ganhou
destaque, e se propagou até os dias atuais, se concentrava na distinção, ou não, entre
os termos surdo e Surdo (CONVERTINO et al., 2009; LANE, 2005; LANGE; LANGE,
2013; MARSCHARK; HUMPHRIES, 2009; MYERS; FERNANDES, 2010; SUTTONSPENCE; QUADROS, 2014; TURNER, 2007).
Dez anos mais tarde, em 1995, o interesse de pesquisadores sobre temáticas
relacionadas ao desenvolvimento, cognição e aprendizagem de surdos, língua de
sinais, entre outros, fez emergir a necessidade de um periódico que abordasse tal
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compilado de informações científicas. A criação do primeiro periódico, que representa
um importante marco para a consolidação dos DS, foi um acontecimento bastante
polêmico, desde a escolha do nome.
Um relato interessante é que, para os surdos envolvidos, a participação de sujeitos
ouvintes na escolha do nome depreciaria qualquer que fosse a escolha final; com esse
discernimento, o grupo editorial buscou o título mais amplo possível e chegando ao
título: Journal of Deaf Studies and Deaf Education56— JDSDE (MARSCHARK;
HUMPHRIES, 2009).
O emprego de 'Educação de Surdos', embora pareça bastante claro, recebeu críticas.
Alguns sujeitos consideravam o significado literal insatisfatório; já ‘Estudos Surdos’
pretendeu referir-se a todas as coisas de/sobre surdos/Surdos, da mesma forma o
CDS estava aplicando o termo.
Deste mesmo centro de estudos (CDS) emergiu a primeira pesquisa da área, com
foco na aprendizagem e no uso da língua de sinais. Com o passar do tempo, de acordo
com Marschark e Humphries (2009), foram incluídas 5 temáticas:
i) linguagem de sinais e linguística de sinais;
ii) aquisição de linguagem gestual;
iii) comunidade surda e cultura surda;
iv) C\cognição, saúde mental e educação;
v) tecnologias relacionadas à comunicação.
A conceituação que Marschark e Humphries (2009) citam como a que melhor captura
as ideias do grupo inicial de pesquisadores em DS parece fazer pleno sentido mesmo
no tempo presente. Na atualidade, a constituição dos DS está relacionada à
compreensão linguística e cultural sobre os surdos. (BAUMAN,1995, 2002, 1990;
BAUMAN; DRAKE, 1997; BAUMAN; MURRAY, 2010, 2016, 2009). Com a formação
dos DS “publications and courses began to emerge which sought to reframe Deaf
individuals as being defined more by their cultural practices and affiliations than by
their disability” (BAUMAN, 2002, p. 272).
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1.5.1.2 A origem epistêmica dos DS no Brasil
No Brasil, as pesquisas se iniciam oficialmente na década de 1990, tendo, segundo
Schuck (2011), o Estado do Rio Grande do Sul como precursor. A inserção da linha
de pesquisa Estudos Culturais em Educação no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1996, é referida como
propulsora para o desenvolvimento de pesquisas articuladas ao campo dos DS
(CAMARGO DAROQUE, 2011; CAVALCANTE, 2017; ESTUDOS SURDOS IV,
[2015]; MACHADO, 2008; MÜLLER, 2017; MÜLLER et al., 2015; MÜLLER;
KARNOPP, 2018; PERLIN; STROBEL, 2015; PINHEIRO, 2017; RAMOS; HAYASHI,
2018; SILVA, 2006; SILVEIRA, 2008; WITCHS, 2018).
O Núcleo de Pesquisas em Políticas Educacionais de Surdos (NUPES) dessa
instituição é referenciado como pioneiro. Registros apontam que os DS iniciam no
Brasil através do NUPPES, quando mestrandos e doutorandos – surdos e ouvintes –
reuniram-se para discutir temas, tendo como referência os Estudos Culturais. A
entrada do professor argentino Carlos Bernardo Skliar, em 1996, é referida como
importante evento para a constituição do NUPPES. Tal informação é apoiada em
diversos outros estudos. (LOPES, 2017; WITCHS; LOPES, 2016)
Conforme já citei, em países como Estados Unidos e Inglaterra os DS foram se
constituindo na intersecção com outras áreas do conhecimento (LOPES, 2017). No
Brasil, as pesquisas sobre os surdos também aconteceram em diferentes campos do
saber e por pesquisadores atravessados por diferentes perspectivas teóricas. No
entanto, assim como em outros países, duas grandes áreas de destacaram, quais
sejam: educação e linguística.
Situados no cerne dos Estudos Culturais, os DS argumentam que surdez é um tópico
a ser aludido dentro de abordagens culturais e epistemológicas, e não da audiologia.
As pesquisas elaboradas pelos investigadores no campo dos DS se apresentam
primordialmente por investigar seu objeto de pesquisa sob diversos prismas,
estabelecendo articulação com os Estudos Culturais, mas não só; entrelaçam-se com
outros campos do saber, visando questionar e problematizar os diversos discursos e
as inúmeras representações sobre os surdos, a surdez, a sua educação, etc. Dessa
forma, permitem pensar a surdez de outros modos que não a perspectiva clínica.
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(LANE, 2002; LOPES, 2017; LOPES; VEIGA-NETO, 2006; MICHAEL et al., 2009;
OHNA, 2010; SILVA, 1997; WITCHS; LOPES, 2016).
Os DS enfatizam a diferença e não a “deficiência” ou a diversidade como linha de fuga
para a hegemonia. Questionam os paradigmas da história geral e se concentram em
novos agrupamentos de fatos sobre novas óticas.
As principais mudanças epistemológicas decorrentes da história cultural
estiveram ligadas à reorientação da postura do historiador. Neste sentido, a
historiografia surda segue os parâmetros da desconstrução de Derrida, a
arqueologia de Foucault, a teoria cultural recente, pois tem seu percurso
metodológico aberto para a possibilidade de construir as diferenças, explorar
as identidades e alteridades surdas. (PERLIN; STROBEL, 2014, p.40).

Neste movimento emerge a construção de novos saberes. Encontram-se novos feitos;
surgem novas interpretações para os fatos registrados e novas interpretações.
1.5.2 Velhas Fotos da IoC
Da mesma forma que a história das pessoas surdas se entrelaça com a história da
educação acontece com os estudos da internacionalização no geral. As universidades
expandiram-se por toda Europa medieval, totalizando quinze instituições no final do
século XIII. Daí remontam as primeiras faíscas de mobilidade acadêmica. (SANTOS;
ALMEIDA FILHO, 2012).
Com o advento das novas tecnologias digitais e da globalização, o espaço entre as
pessoas se tornou cada vez mais “curto”. Com o acesso ao conhecimento e a
informação aconteceu o mesmo.
Desse conglomerado de possibilidades novos pensares sobre a internacionalização
emergiram; cada qual, em seu espaço geográfico, produzindo pensares que melhor
convém a seus interesses ‘globais’.
Se considerarmos a prática ancestral de nomadismo ou a prática medieval de
mobilidade, que remonta à fundação das primeiras universidades, podemos afirmar
que os processos de internacionalização são anteriores à globalização incandescente
da nossa era. Atualmente, a internacionalização atravessa o mundo todo e parece,
mais do que nunca, que agora está em maior fase de intensificação. E nos espaços
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formativos é um acontecimento que marca a existência dos profissionais
contemporâneos do campo da educação.
As discussões sobre o conceito de globalização são obviamente complexas e de longo
alcance. Não sendo de meu interesse aprofundar uma discussão filosófica a esse
respeito nesse estudo, não abordarei todas as definições do conceito em si. Soa
relevante diferenciar globalização e internacionalização, principalmente quando
discutidas no âmbito da educação, pois os processos de globalização podem ser
entendidos como uma das condições de emergência para os discursos acerca da
internacionalização emergirem.
A globalização foca no fluxo mundial de ideias, recursos, pessoas, economias,
valores, culturas, conhecimento, bens, serviços e tecnologias. A internacionalização
enfatiza o relacionamento entre as nações, povos, culturas, instituições e sistemas. A
diferença entre o conceito de fluxo mundial e a noção dos relacionamentos entre as
nações é ao mesmo tempo notável e profunda; a internacionalização do Ensino
Superior recebeu da globalização influências positivas e negativas, e, embora os dois
processos sejam fundamentalmente diferentes, há, segundo pesquisadores do campo
da IoC, entre eles um elo de grande proximidade (ALTBACH; KNIGHT, 2007; DE WIT,
HANS ;JARAMILLO,

ISABEL

CHRISTINA;GACEL-ÁVILA,

JOCELYNE;KNIGHT,

2005; KNIGHT; LIESCH, 2016; KNIGHT, 1997, 2003, 2011, 2015a; KNIGHT et al.,
2014).
É destacado que a pauta de competitividade e comércio, frequentemente associada à
globalização, teve um grande impacto no desenvolvimento do ensino transfronteriço.
Em contrapartida, vemos que o crescimento desse modo de ensino e sua inclusão
nos acordos comerciais bilaterais e regionais fortaleceram a globalização (ALTBACH;
KNIGHT,

2007;

BARTELL,

HANS ;JARAMILLO,

ISABEL

2003;

BEELEN;

JONES,

CHRISTINA;GACEL-ÁVILA,

2015b;

DE

WIT,

JOCELYNE;KNIGHT,

2005; DE WIT; MERKX, 2012; HUDSON, 2016; HUDZIK, 2010; KNIGHT; LIESCH,
2016; KNIGHT, 2015a; KNIGHT et al., 2014; KNIGHT, 1997, 2003, 2011; THAM,
2013).
Parte dessa mudança, chamada de crescimento, está vinculada à crença nos
benefícios da comercialização da educação. A educação como objeto de comércio se
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baseia na ideia de ensino como prestação de serviços educacionais aos clientes (pais
e

alunos).

Considerar

a

educação

como

serviço

pressupõe

orientações

exclusivamente econômicas que se distanciam da concepção histórica da escola
enquanto direito e bem público. Os princípios fundamentais que orientam a
internacionalização sempre representam objetivos distintos para diferentes pessoas,
instituições e países (AKARI, 2011).
Como já aferimos, o intercâmbio intelectual, por meio das tradicionais práticas de
mobilidade internacional física (docente, discente e algumas poucas de corpo técnico),
entre as universidades também não é um fenômeno inédito. Na atualidade, a
mobilidade se constitui como importante, em matéria de educação, para inúmeros
aspectos do processo de ensino e aprendizagem de universitários, dentre eles, os
aspectos socioculturais e linguísticos ganham destaque

(BARTELL, 2003;

BEDENLIER; KONDAKCI; ZAWACKI-RICHTER, 2018; BEDENLIER; ZAWACKIRICHTER, 2015; BEELEN; JONES, 2015b; BONE, 2013; BY BRYAN MCALLISTERGRANDE; EDWARDS; HARARI, 2016; DE HAAN, 2014; DE WIT; MERKX, 2012;
ENGWALL, 2016; FERREIRA; ESPANHA, 2018; GAO, 2015; HORIE, 2002; HUDZIK,
2010; KALVEMARK; VAN DER WENDE, 1997; KINIGHT, 2015; QURESHI et al.,
2014; THAM, 2013; TRILOKEKAR, 2010).
A internacionalização teria evoluído a partir de algo que foi tradicionalmente visto
como um processo com base em valores de cooperação, parceria, troca, benefícios
mútuos e aprimoramento da capacidade cientifica. Atualmente, a internacionalização
é cada vez mais caracterizada pela concorrência, pelo mercantilismo, pelo interesse
individual e pela construção de status.
A internacionalização se tornou um atrativo comercial que tem sido explorado em
todos os níveis de ensino. Embora tal fenômeno não seja novo na educação, o sentido
de internacionalização não tem mais do que duas décadas. Antes dos anos de 1990,
o termo usado era ‘educação internacional’, considerado excessivamente abrangente
e com pretensão de integrar uma série fragmentada de atividades que pouco se
relacionavam entre si (ALTBACH; DE WIT, 2015, 2017; BRANDENBURG; DE WIT,
2015; DE WIT, 2000,2001, 2002, 2015, 2010, 2011; DE WIT; MERKX, 2012.).
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O fracasso das práticas fragmentadas evidencia a impossibilidade de abranger a
todos os estudantes no processo tradicional de ‘educação internacional’. A dificuldade
de escolas e universidades, orientadas unicamente a enviar e receber estudantes
estrangeiros, em lidar com a pluralidade de que toda sala de aula é plena que se
destaca com a presença de estudantes internacionais é mais um indício da ineficácia
das

concepções

mal

formuladas e/ou

equivocadas

sobre

as formas de

internacionalizar o ensino (ANDREOTTI, V., STEIN, S., SUTHERLAND, A., PASHBY,
K., SUSA, R., AMSLER, 2018; BEELEN; JONES, 2015; BROOKS; WATERS, 2011;
CLIFFORD; MONTGOMERY, 2015; CURRIE et al., 2014; DAUTH; PRONOBIS;
SCHMID, 2017; ENGWALL, 2016; GUO; GUO, 2017; HUDSON, 2016; HUDZIK;
MCCARTHY, 2013; HULTGREN, 2014; KALVEMARK; VAN DER WENDE, 1997; KIM,
2009, 2014; KING, 2010; KNIGHT, 2012; KNIGHT et al., 2014; RUNNING; LIGON;
MISKIOGLU, 1999; THAM, 2013; DEWIT; KUTNER; COOPER, 2015).
Como já citado em trabalho anterior, embora crescente, a mobilidade internacional
não consegue abranger todos os estudantes (PEREIRA; SENHEM, 2018). Tal
fenômeno parece estar se consolidando como objeto de análise por pesquisadores
preocupados com o fracasso da mobilidade discente, para aprendizagem e
desenvolvimento dos sujeitos em mobilidade e dos que não tem a ela acesso
(PEREIRA; SENHEM, 2018; PEREIRA, SENHEM, AQUINO, 2018). Nessa esteira,
emergem novas variáveis teóricas para dar conta de pensar o processo de
internacionalização da educação.
1.5.2.1 Internacionalização Abrangente ou Integral (CI).
A CI é fruto do reconhecimento das diversas realidades, dentre elas a da circulação
global de ideias praticamente instantâneas pela Internet (EGRON-POLAK; HUDSON,
2014; GREEN, 2012; HUDZIK; MCCARTHY, 2013; HUDZIK, 2010; RUDZKI, 1995;
SEEBER et al., 2016; SEHNEM; LUNA, 2018; ZOLFAGHARI et al., 2015).
O conceito de CI é, uma extensão da definição de internacionalização proposta
anteriormente por Knight (2004). Tal 'definição' estendida para CI é:
A internacionalização abrangente é um compromisso, confirmado através da
ação, para infundir perspectivas internacionais e comparativas ao longo das
missões de ensino, pesquisa e serviço do ensino superior. Ele molda o ethos
e os valores institucionais e atinge toda a empresa de ensino superior. É
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essencial que seja adotado pela liderança institucional, governança,
professores, alunos e todas as unidades de serviço e suporte acadêmico. É
um imperativo institucional, não apenas uma possibilidade desejável.
(HUDZIK, 2011, p.2).

Pela definição acima redigida é perceptível que, quando empreendida com eficácia, a
CI impacta na aprendizagem de todos os envolvidos no espaço acadêmico. A CI busca
a infusão das dimensões locais, globais e internacionais, não só no momento formal
de sala de aula, mas em todo o campus (ASHCROFT et al., 2007; HUDZIK;
MCCARTHY, 2013; HUDZIK, 2010).
Debates recentes em torno da CI têm objetivado esclarecer toda a extensão do
processo de internacionalização quando uma instituição leva a sério os desafios que
este projeto representa. Uma definição bastante sucinta disseminada pela NAFSA
versa sobre CI como "a integração planejada e estratégica de dimensões
internacionais, interculturais e globais no ethos e nos resultados do ensino superior
(EGRON-POLAK; HUDSON, 2014, p.1).
A CI é um processo complexo que envolve todos os aspectos do ensino. Para que se
caracterize como CI as propostas de internacionalização deveriam ter o que Hudzik
(2011) chamou de ‘agenda agressiva’. O autor reconhece que o planejamento das
ações dessa agenda deve considerar o campus todo; ou seja, partir do local para
pensar o global, pois "o planejamento de ações detalhadas é altamente dependente
dos ambientes particulares e variados de cada campus." (HUDZIK, 2011, p. 4).
No contexto da CI, pesquisadores alertam que a internacionalização tem como
objetivo complementar, harmonizar e estender a dimensão local, mas não a dominar.
Ao ignorar o contexto local qualquer projeto de internacionalização perde seu
verdadeiro norte e o seu valor. Se essa ‘verdade fundamental’ não for respeitada
existe a forte possibilidade de uma reação negativa, levando a internacionalização a
ser vista como agente homogeneizante ou hegemônico (KNIGHT; LIESCH, 2016;
KNIGHT, 2015a, 2015b; KNIGHT et al., 2014).
1.5.2.2 Internacionalização em Casa / At Home/ Doméstica (IaH)
A CI exige que reformulemos nossa forma de pensar internacionalização. Para
pesquisadores orientados por essa perspectiva o ponto de partida de todas as
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propostas e estratégias institucionais deve ser a internacionalização para todos. É
importante que tais propostas reflitam a consciência institucional de que todos os
alunos devem ter oportunidade e estímulos para se envolver nessas atividades, com
equidade (BEELEN; JONES, 2015).
Por esse ângulo, a IaH é apresentada como uma possível solução de
internacionalização fundamentada na equidade de acesso e no aproveitamento do
Outro. A IaH consiste na infusão de perspectivas internacionais e interculturais
realizada no próprio país natal dos estudantes (BEELEN; JONES, 2015).
A IaH é definida como a integração intencional de dimensões internacionais e
interculturais no currículo formal e informal para todos os alunos, dentro de ambientes
de aprendizagem domésticos, ou seja, no campus (BARTELL, 2003; BEELEN;
JONES, 2015c; BENTAO, 2011; SORIA; TROISI, 2014; THAM, 2013; WATKINS;
SMITH, 2018).
A IaH possui correspondência direta com necessidades reais das IES e dos
acadêmicos. É uma abordagem que prevê a qualidade da aprendizagem de todos os
alunos (PEREIRA;SENHEM, 2018). Segundo Beelen e Jones (2015), a definição
inicial de IaH, em 2001, não foi muito útil; a definição abrangia qualquer atividade
internacional relacionada, com exceção da mobilidade de estudantes e funcionários
(ARIAS GÓMEZ et al., 2018; OCDE, 2016).
1.5.2.3 Internacionalização do currículo (IoC)
A primeira noção de currículo internacionalizado começou a ser tecida pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na década
de 1990. Apenas a inserção de conteúdo internacional nos currículos estava incluída
nessa conceituação (COLLIS; VAN DER WENDE, 2002; KALVEMARK; VAN DER
WENDE, 1997; KELLY et al., 2009; MARGINSON; VAN DER WENDE, 2007; VAN
DER WENDE; CHARACKLIS; SMITH, 1989; VAN DER WENDE, 2010, 2007, 2015,
2003, WENDE, 2003, 1997, 1996).
Posteriormente, em 1996, esta noção foi alterada. Discussões sobre a forma do
currículo foram incluídas, ficando, então, o currículo internacional definido como “um
currículo com uma orientação internacional em conteúdo e/ou forma, destinado a
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preparar os alunos para a realização (profissional / social) em um contexto
internacional e multicultural, e destinado a estudantes nacionais e/ou estrangeiros.”
(OCDE 1996, p. 6).
As versões propostas pela OCDE são criticadas por diversos pesquisadores. Beelen
e Jones (2015) apontam que ter duas versões muito semelhantes pode ter levado a
alguma confusão, fazendo com que ambas as definições sejam frequentemente
usadas até hoje.
Já Rizvi (2007, p. 391) defende que essas definições apresentam um “imaginário
neoliberal dos processos globais”; por sua vez, Beelen (2015a, 2015b) considera a
definição da OCDE impraticável, uma vez que expõe uma visão muito estreita do que
é um currículo internacionalizado. Além de não parecer reconhecer oportunidades
interculturais em um contexto doméstico também possibilita a interpretação de que
um currículo com conteúdo internacional somente para estudantes internacionais
poderia ser considerado um currículo internacionalizado (BRYAN MCALLISTERGRANDE; EDWARDS; HARARI, 2016; DEARDEN; RIZVI, 2008; NAGAHARA, 2011;
RIZVI, 1990, 2005, 2007; RIZVI; LINGARD, 2009; TROHLER, 2009).
A IoC é um conceito desenvolvido particularmente na Austrália e no Reino Unido. O
conceito refere-se às dimensões do currículo, independentemente de onde ele é
entregue (BEELEN; JONES; 2015). A IoC é entendida como processo, distinto de
produto, que seria o currículo internacionalizado; está é uma forma de diferenciar os
significados das finalidades.
O currículo internacionalizado é citado como aquele que irá engajar os estudantes
com pesquisa internacional e com a diversidade cultural e linguística. Teria assim
potencial

para

desenvolver

nos

estudantes,

intencionalmente,

perspectivas

internacionais e interculturais, formando-os como profissionais e cidadãos globais
(LEASK, 2015).
O objetivo da internacionalização não é um currículo mais internacionalizado, nem um
aumento na mobilidade acadêmica, mas, sim, garantir que os estudantes estejam
mais preparados para viver e trabalhar num mundo mais interconectado. (KNIGHT,
2014). A IoC é associada à necessidade de preparar os estudantes para “um mundo
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marcadamente multicultural e altamente interdependente, no qual eles vivem e no qual
terão que trabalhar” (HARARI, 2015, p. 53).
Em trabalhos anteriores defendemos que currículo é a dimensão onde materializamse as intenções pedagógicas das instituições de ensino (PEREIRA; SENHEM, 2018c).
Apesar de serem iniciados em 1922, os estudos sobre a internacionalização do
currículo e a educação intercultural em sincronia só ganharam a atenção de
pesquisadores brasileiros em início do século XXI (HARARI, 2015).
1.6 STRESZCZENIE (RESUMO DO CAPÍTULO II)

Seção!
Novas!Fotos:!

Velhas!Fotos!dos!DS:!
!

A!origem!epistêmica!
dos!DS!

Quadro 3: Resumo do Capítulo II
Resumo!
DS!e!IoC!ainda!não!foram!!epistemologicamente!aproximados!em!literatura!
cientifica!nacional.!
Em!língua!inglesa!percebo!o!crescente!interesse!pelo!processo!de!
internacionalização!na!educação!de!surdos!de!um!modo!geral.!
A!facilidade!de!acesso!aos!acontecimentos!no!chamado!Smal!World!tem!
ampliado!a!composição!cultural!do!povo!surdo;!
Em!países!de!dimensão!continental,!por!exemplo,!o!Brasil,!a!China,!a!Rússia,!o!
contato!entre!surdos!de!estados!diferentes,!ainda!que!dentro!do!mesmo!país,!
resulta!em!reconhecimento!de!um!multiculturalismo!evidente.!
Em!países!como!China,!Filipinas,!África!do!Sul,!a!língua!americana!de!sinais!é!
considerada!como!uma!das!línguas!nativas!dos!surdos.!
!
As!línguas!de!sinais!são!uma!condição!para!existência!surda.!
Uma!condição!de!possibilidade!da!existência!dos!DS!pode!ser!atrelada!a!
própria!existência!social!surda.!!
Surdos!sempre!existiram!no!mundo:!Pela!história!cultural!surda!!,!
encontramos!a!figura!de!Etienne!de!Fay,!na!França,!durante!século!XXIV,!como!
primeiro!professor!surdo.!!
Os!surdos!foram!colonizados!por!ouvintes!
As!pesquisas!em!história!cultural!surda!são!outra!condição!de!possibilidade!da!
existência!dos!DS!visto!que!suspendem!e!questionam!as!grandes!verdades!
canônicas.!
A!história!registrou!nomes!de!professores!como!Abade!de!l'Epeé,!francês!
(1712-1789),!e!!Juan!Pablo!Bonet,!espanhol!(1579!-!1629),!ambos!ouvintes;!
nomes!de!professores!surdos!como!Etienne!de!Fay,!francês,!!(1669!-!1747?)!e!!
John!Wallis,!inglês,!(1616!-!1703)!são,!durante!muito!tempo,!pospostos.!!
O!reconhecimento!do!status!de!‘língua’!para!as!línguas!de!sinais!foi!um!
acontecimento!destaque!e!basilar!para!os!discursos!tecidos!no!campo!dos!DS.!
Sem!as!pesquisas!acadêmicas!a!inversão!epistemológica!que!fundamenta!os!DS!
não!parece!ser!possível.!!!!!
A!teoria!cultural!dos!Estudos!Culturais!correlacionada!com!as!questões!
culturais!e!com!os!contra!discursos!pós-coloniais!possibilitaram!que!os!DS!
emergissem.!
!
A!primeira!menção!ao!termo!DS!foi!na!década!de!70!nos!Estados!Unidos.!!
Os!DS!se!consolidaram!na!década!de!80.!
A!noção!de!‘Estudos!Surdos’!pretendeu!referir-se!a!todas!as!coisas!de/sobre!
surdos.!
O!campo!o!iniciou!com!5!temáticas:!
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Seção!

A!origem!epistêmica!
dos!DS!no!Brasil!

Velhas!Fotos!da!IoC!

Internacionalização!
Abrangente!ou!
Integral!
Internacionalização!!
em!Casa!/!At!Home/!
Doméstica!(IaH)!
!
Internacionalização!
do!currículo!(IoC)!
!

Resumo!
i)!Linguagem!de!sinais!e!linguística!de!sinais;!
ii)!Aquisição!de!linguagem!gestual;!
iii)!Comunidade!surda!e!cultura!surda;!
iv)!Cognição,!saúde!mental!e!educação;!!
v)!Tecnologias!relacionadas!à!comunicação!
!
No!Brasil!as!pesquisas!iniciam!na!década!de!1990,!tendo!o!Estado!do!Rio!
Grande!do!Sul!como!precursor.!
O!Núcleo!de!Pesquisas!em!Políticas!Educacionais!de!Surdos!(NUPES)!dessa!
instituição!é!referenciado!como!pioneiro.!
A!entrada!do!professor!argentino!Carlos!Bernardo!Skliar,!em!1996,!é!referida!
como!importante.!
As!pesquisas!aconteceram!em!diferentes!campos!do!saber!e!por!pesquisadores!
atravessados!por!diferentes!perspectivas!teóricas,!com!destaque!para!as!áreas!
de!educação!e!linguística.!!
Situados!no!cerne!dos!Estudos!Culturais!os!DS!argumentam!de!surdez!é!um!
tópico!a!ser!aludido!dentro!de!abordagens!culturais!e!epistemológicas,!e!não!
da!audiologia.!
Os!DS!enfatizam!a!diferença!e!não!a!“deficiência”!ou!a!diversidade!como!linha!
de!fuga!para!a!hegemonia.!
!
Da!mesma!forma!que!a!história!das!pessoas!surdas!se!entrelaça!com!a!história!
da!educação!acontece!com!os!estudos!da!internacionalização!no!geral.!!
Com!o!advento!das!novas!tecnologias!digitais!e!da!globalização!o!espaço!entre!
as!pessoas!se!tornou!cada!vez!mais!“curto”.!
Atualmente!a!internacionalização!atravessa!o!mundo!todo!e!parece,!mais!do!
que!nunca,!que!agora!está!em!maior!fase!de!intensificação.!!
Nos!espaços!formativos!é!um!acontecimento!que!marca!a!existência!dos!
profissionais!contemporâneos!do!campo!da!educação.!!
A!internacionalização!teria!evoluído!a!partir!de!algo!que!foi!tradicionalmente!
visto!como!um!processo!com!base!em!valores!de!cooperação,!parceria,!troca,!
benefícios!mútuos!e!aprimoramento!da!capacidade!cientifica.!
A!internacionalização!se!tornou!um!atrativo!comercial!que!tem!sido!explorado!
em!todos!os!níveis!de!ensino.!
!
É!a!integração!planejada!e!estratégica!de!dimensões!internacionais,!
interculturais!e!globais!no!ethos!e!nos!resultados!do!ensino!superior.!
É!um!processo!complexo!e!que!envolve!todos!os!aspectos!do!ensino.!!
!
É!a!integração!intencional!de!dimensões!internacionais!e!interculturais!no!
currículo!formal!e!informal!para!todos!os!alunos,!dentro!de!ambientes!de!
aprendizagem!domésticos,!ou!seja,!no!campus!
A!IoC!é!um!conceito!desenvolvido!particularmente!na!Austrália!e!no!Reino!
Unido.!!
O!conceito!refere-se!às!dimensões!do!currículo,!independentemente!de!onde!
ele!é!entregue.!
A!IoC!é!entendida!como!processo,!distinto!de!produto,!que!seria!o!currículo!
internacionalizado;!está!é!uma!forma!de!diferenciar!os!significados!das!
finalidades!
O!objetivo!da!internacionalização!não!é!um!currículo!mais!internacionalizado,!
nem!um!aumento!na!mobilidade!acadêmica,!
!
Fonte: dados da pesquisa.
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TSUNDOKU (DA PERSPECTIVA TEÓRICA)
Figura 3. Representação da noção de Tsundoku

Fonte: www.boredpanda.com

Livros são sonhos que
seguramos com as mãos.
(Neil Gaiman)

Sonho é uma coisa que
mora dentro do meu
travesseiro.
(O Teatro Mágico- Recombinando Atos)
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A leitura de textos oriundos de diversos campos do conhecimento foi uma condição
para a produção deste estudo; talvez seja sábio afirmar que a não leitura de outros
também. Nesse capítulo, mapearei o paradigma pelo qual me movimentei para
fundamentar a pesquisa e degustar os dados.
Antes de falar sobre quais os conceitos que mobilizei, importo-me de ser cuidadosa:
suspender e analisar por quais caminhos da palavra conceito57 caminharei. A origem
do termo58 remete a algo estático, pronto, uma concepção já existente ou formada na
mente, não sendo a estagnação um ponto de referência nesse estudo. Tal noção de
conceito destoaria entre as cores do relato.
Na linha da psicologia do pensamento, a palavra concepção pode indicar uma noção
geral ou a capacidade de entender ou criar uma ideia, um modo de ver ou sentir. Ou
seja, as ideias gerais e pensamentos criativos, imaginativos podem ser considerados
como concepções; concepção é o substantivo que também pode ser um sinônimo de
compreensão, percepção ou conceito.
No âmbito da filosofia, a concepção remete para o ato de elaborar, formar os
conceitos, e começa com a compreensão da essência de um objeto que culmina na
elaboração conceitual. Assim, uma concepção, além de ser fruto da inteligência
humana, também contribui para a formação das diversas teorias.
Dentre tantas idas e vindas, optei por empregar o termo conceito quando me remeter
aos constructos já convencionados de determinadas áreas e que podem ser
diretamente referenciados. Com isso, não pretendo ancorar, de forma absoluta, o
presente estudo nas verdades canonizadas de nenhuma corrente teórica.
Tal decisão, tomada temporariamente, não se deu por falta de admiração e respeito a
cada uma das escolas. Neste trabalho, renego uma intitulação teórica pelo genuíno
reconhecimento da imensa contribuição que cada uma delas tem a oferecer.

57 Buscamos também a ideia de definição. Do latim “definitione” que significa uma exposição com
precisão, uma explicação clara, concisa de alguma coisa, é o significado preciso e imutável. Dessa
forma definição não parece condizer com a proposta deste projeto.
58 este termo (conceito) tem origem a partir do latim “conceptus” (do verbo concipere)
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Isso dito, assumo que não tenho condições de filiar-me a uma única escola teórica
estável, fixa, pré-determinada e renegar as outras. Não consigo escolher um único
autor de base, soberano e imponente, pois isso seria um desperdício da possível
ecologia dos saberes. Se, como diz o ditado popular, um ponto de vista é de fato a
vista de um ponto, imagino que quanto mais pontos, mais vistas.
Pelo viés da visualidade imagino os conceitos como pixels59. Neste sentido, convido
o leitor para uma breve brincadeira, pouco usual em dissertações, mas que
economizou algumas páginas de teorização neste trabalho: peço que terminada a
leitura do próximo parágrafo, o leitor volte ao início do parágrafo e o releia, substituindo
a palavra pixel pela palavra conceito e a palavra imagem(s) por dispositivo teórico:
Figura 4. Os pixels e os conceitos.
Embora!os!utilizemos!(e!mencionemos)!os!pixels!no!dia!a!dia,!talvez!grande!parte!da!população!não!
tenha!claro!pra!que!servem,!entendem!apenas!que!eles!fazem!parte!da!composição!das!imagens.!!
!
Pixels!são!pequenas!unidades!que!compões!a!imagem;!cada!pixel!tem!um!aspecto!visual!diferente,!o!que!
permite!que!diferentes!imagens!sejam!formadas!com!um!mesmo!conjunto!de!pixels.!
!
!Os!pixels!só!formam!imagens!quando!unidos!e!intencionalmente!organizados,!do!contrário!são!apenas!
borrões;!conforme!são!reajanjados!novas!imagens!surgem,!conforme!exemplificado!na!imagem!abaixo,!
veja!quantas!imagens!diferentes,!com!funções!diferentes!podem!ser!produzidas!com!um!conjunto!de!
pixels:!

!

!
Fonte: acervo pessoal.

Pelo exemplo dos pixels, podemos entender que os conceitos diferentes, agrupados
de diferentes maneiras formam diferentes dispositivos teóricos. Logo, diferença não é
distinção, mas trata-se da articulação de diversificados elementos sob um mesmo

Originários da junção das palavras “Picture” e “Element” em tradução livre significa “Elemento da
Imagem” no ramo das artes digitais, ele é o menor ponto de uma imagem.
59
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lugar, ou seja, “a lógica da diferença é uma lógica de expansão e complexidade cada
vez maior [do espaço político]” (LACLAU;MOUFE, 2006, p. 174).
Teoricamente, empregarei o termo de bricolagem para designar a forma como me
movimentarei pelos espaços teóricos.
1.7 BRICOLAGEM
O bricoleur não atua na mesma dimensão que Srta Elisabeth Förster-Nietzsche.
Mesmo não seguindo nenhuma escola teórica tradicionalmente instituída, a noção de
bricolagem é uma forte explicação para a forma como construo a teorização em que
me apoio, pois não se trata de um ecletismo superficial que cruza pensamentos de
base divergente com fundamentos em ideias panfletárias e periféricas genéricas.
Para além do pensamento mágico, explorado na obra de Lévi-Strauss (1970),
encontramos nos escritos acadêmicos o termo bricolagem aplicado como uma
dimensão do pensar científico que conecta teorias, metodologias, pesquisador e
contexto da pesquisa, tendo como cerne a interdisciplinaridade (BERRY;
KINCHELOE, 2004; KINCHELOE, 2004, 2014, 2001, 2005; KINCHELOE; MCLAREN,
2011; KINCHELOE; TOBIN, 2009).
Penso que a interdisciplinaridade é um conceito perigoso, uma vez que, veladamente
e cheia de boas intensões, ele reforça a disciplinaridade. Entendo que a bricolagem
seja um movimento inicial que permite um pensar expandido dentro de um sistema
acadêmico retrógrado e vil. Trata-se de uma opção subversiva que requer extrema
vigilância epistemológica e ética.
Diante do cenário atual, concordo com autores bricoleurs, quando estes citam não ser
viável enxergar os fenômenos sociais fora de sua complexidade; para eles, bricolagem
ganha o significado de interdisciplinaridade ao discutir a produção de saberes
oriundos de diversos campos. Em minha atual perspectiva, a interdisciplinaridade
deixa brechas para determinar qual campo do saber é dono de qual saber.
Acredito que essas divisões são humanamente produzidas, portanto falhas. Evoco os
golfinhos e o ornitorrinco como prova cabal.
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O bricoleur trabalha nas bordas do conhecimento, conectando os espaços e as
margens que existem no conhecimento formal para criar um saber novo. Para o
pesquisador que atua nesta perspectiva o objeto de pesquisa é culturalmente inscrito
e historicamente situado, e, por ser sempre uma parte de muitos contextos e
processos, ele é inseparável do contexto social, cultural ou histórico (BERRY;
KINCHELOE, 2004; KINCHELOE, 2004, 2014, 2001, 2005; KINCHELOE; MCLAREN,
2011; KINCHELOE; TOBIN, 2009).
1.8 CLUSTERS DISCURSIVOS (CD)
Aproveitei a ideia de rede já empregada por Grazziotin (2018) para abordar o campo
educacional como uma grande rede discursiva. Embora jamais tenha sido pretensão
da autora Grazziotin fixar um conceito de rede, importa citar que tomo a liberdade de
não seguir exatamente os mesmos rumos teóricos dela60; por rede discursiva estarei
me referindo ao conjunto de enunciados61 e ao conjunto das ligações que são
possíveis, ou não, entre estes a respeito de um determinado tema, assunto, problema,
solução, acontecimento etc. Ou seja, como um conjunto de dizeres análogos.
Confesso que algumas similaridades com a Graph Theory 62 não são mera
eventualidade não intencional, todavia, o domínio pleno desta não é requisito para a
compreensão deste estudo; abstive-me então de participar da discussão sobre a
classificação determinista entre ciência, teoria, disciplina, antidisciplina e, sem
nenhuma pretensão fixar um lugar teórico, escolhi manobrar DS e IoC, dentro do
campo educacional, como dois CD.
Um CD63 será entendido como um conjunto de enunciados (conectados direta ou
indiretamente) que disputam a legitimidade para discursar a respeito de uma temática;
60Uma

vez que estuda políticas linguísticas Graziotin se aporta em Ball (2014) e aborda a ideia de rede
em um sentido mais complexo, como método, técnica analítica para fazer pesquisa ou também como
dispositivo conceitual para representar os movimentos que deslocam hierarquias e estão modificando
as formas de governança da educação nacional e globalmente.
61 Reconheço que definição “formação discursiva” das famosas teorizações ditas foucaultianas se
aproxima da ideia que trago de rede discursiva, no entanto, não pretendemos averiguar a fundo os
princípios ou as regras de formação dos enunciados, por isso, assumo que não a emprego neste
momento à fim de não gerar expectativas no leitor.
62 A teoria dos grafos pode ser, a grosso modo, resumida como um ramo da matemática que estuda as
relações entre os objetos de um determinado conjunto; ela é bastante utilizada na computação e no
antigo curso de técnico de redes de computadores.
63 Aferi que a composição cluster discursive já foi utilizada em Jordan em 2010 para discutir jazz;
também Uitermarka,. Traag e Bruggeman (2016) utilizaram cluster discursive quando analisaram como

Clique na casinha para voltar ao índice

77

estes clusters nunca estão estagnados. Um vértice ‘só é’, porque é parte de um
sistema de relações com outros vértices. As relações são sócio discursivamente
construídas, não foram/estão dadas, nem autocontidas, nem eternas ou imutáveis.
Aos termos de Laclau e Mouffe (1990): uma pedra poderia ser definida como um
objeto de contemplação estética ou um projétil; essa definição não coloca em dúvida
a sua existência, mas define o sentido: ser um projétil ou objeto de contemplação só
é possível em um sistema de relações significativas.
A identidade das VT é relacional, não possibilitando o que Laclau e Mouffe (1990)
designam por “essência fixa”. Os elementos estão sempre expostos à interferência de
estruturas externas.
Entendo que quanto mais aproximarmos nosso olhar da grande rede discursiva mais
nítidos estarão os nós e as conexões. Portanto, mais “visíveis” se tornarão os clusters
e seus componentes. Construí visualmente o argumento que estou a tecer aplicando
zoom in sobre a, já apresentada, figura Retrato Geral; relembrando que se trata da
ampliação da imagem 1.
Figura 5. Aproximação sobre uma rede discursiva.
Retrato Geral do Cluster Discursivo em Zoom
50% zoom in

100% zoom in

um movimento assimilacionista confrontou seus adversários no debate holandês sobre a integração
das minorias ( His score for discursive leadership-i.e. the net number of people within his cluster who
supported him-is high, indicating that he was the cluster's discursive leader.)
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Retrato Geral do Cluster Discursivo em Zoom
200% zoom in

370% zoom in

Fonte: acervo pessoal.

Assim como o próprio campo educacional, os CD que o compõem atravessam e são
atravessados pelos discursos produzidos nos vários campos sociais. Até mesmo nos
que podem ser considerados com matriz de origem externa ao campo educacional.
Na perspectiva de Laclau e Mouffe (1990, 2006), o discurso é prática social; nesse
sentido, as palavras não têm valor em si mesmas. Com isso quero dizer que nem
todos os enunciados que compõem a rede discursiva do campo educacional são
internos ao campo; é comum encontramos, por exemplo, influências do campo
empresarial, do clínico, do artístico, do científico, entre outros.
O que estou querendo dizer é que precisei encontrar e destacar os vértices e as
arestas para obter um panorama de como se compõem os clusters. Desfoquei a
grande rede ao fundo e gradualmente apliquei mais contraste aos clusters para
diminuir as interferências que, apesar de sua extrema importância para a rede no
geral, se tornam desnecessárias para o estudo neste momento64. Reitero que não se
trata de ignorar o contexto em que o cluster está imerso, mas de focar nos vértices e
arestas que nesse momento produzem mais efeito sobre os CD. Ou, imageticamente
falando:

Novamente realçando (talvez desnecessariamente) aquilo que não me proponho a fazer aqui, apesar
da fácil identificação das inspirações encontradas em Eni, a problematização em torno dos silêncios
não é meu objeto, não busco, agora, compreender o pano de fundo em que está nossa rede ou os
vazios entre os nós e arestas que compõe os CD.

64
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Figura 6. Destaque de um cluster discursivo.
Passo!I!
Passo!II!

!
Passo!III!

!
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Logo, podemos pensar que é nos vértices que está a composição daquilo que estamos
chamamos de VT.
1.9 CLUSTER DISCURSIVOS E O CAMPO CIENTÍFICO
Conectando as ideias que apresentei com as reflexões de Bourdieu (2017), considero
que os campos autônomos, como o médico e o científico, possuem CD mais estirados
e com arestas mais fortes, que atravessam os CD de outros campos. Por possuírem
arestas mais fortes, os vértices desses campos se retroalimentam e se expandem por
vários, se não todos, os campos sociais. Tais expansões formam, deformam,
reformam esses CD e os CD que com eles têm contato.
O perigo de tais atravessamentos é que as arrestas mais fortes dos CD autônomos
podem sobrepor arestas mais fracas dos CD menores; uma aresta se torna mais forte
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a medida em que a quantidade de ligações entre o vértice que ela conecta se torna
mais numerosa. Isto é, a força de uma aresta é dada pela quantidade de conexões.
Para um observador distante uma aresta forte aparentaria um aspecto mais denso;
para um observador próximo várias pequenas conexões estariam visíveis. A imagem
a seguir ilustra melhor a ideia de força em uma aresta:

Figura 7. Estrutura de uma aresta forte em zoom in.

Fonte: acervo pessoal.

Bourdieu (1976, 2016, 2017, 2018) modula o conceito de campo social como terceira
opção às dicotomias representadas pelas tradições teóricas e os situa como espaços
relativamente autônomos, portadores de estruturas e formas de funcionamentos
específicos, que filtram e traduzem, à sua maneira, as diversas influências do mundo
social.
Ele concebe a produção científica como relações de poder representativas de uma
dada época. Nessa esteira, concebo o texto científico assim como concebo ciência,
ou seja, uma produção humana, portanto, localizada histórico social e culturalmente.
Arrisco refletir que, para entender a atualidade de uma dada área, é imprescindível
acessar o que é por ela produzido no domínio da pesquisa cientifica. É neste domínio
que os pesquisadores e/ou as pesquisas dominantes definem o que é, num dado
momento do tempo, o conjunto de objetos importantes. Isto é, o conjunto das questões
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que importam para os pesquisadores, sobre as quais eles vão concentrar seus
esforços e, se assim posso dizer, “compensar”, determinando uma concentração de
esforços de pesquisa (BOURDIEU; PASSERON, 2016; BOURDIEU, 1976, 2016).
1.10 A PERSPECTIVA PÓS-COLONIAL
O pós-colonialismo não admite que exista neutralidade teórica. Fato que convém a
esse estudo. Entendo que as teorizações de cunho pós-colonial são regiões teóricas
privilegiadas para residência do debate acerca das relações sociais e culturais. Essas
discussões problematizam as certezas e verdades imperiais impostas e impregnadas
na cultura dominante em um cenário histórico cultural que se reconhece como
sociedade global (IANNI, 1998; SANTOS 1997). Segundo McLaren (1993) essa
perspectiva emerge em um contexto no qual a reorganização discursiva social tem
privilegiado formas inéditas de dominar. Tais teorias são um novo espaço para novas
formas de liberdades e recriações de relações de poder.
As relações entre as formas de conhecimento em suas implicações na produção da
diferença cultural, contemplada nessas teorias interessaram-me, pois para elas:
A diferença cultural é um processo bastante complexo de significação através
do qual se produzem afirmações a respeito da cultura, as quais, por sua vez,
constituem e engendram diferenças, discriminações, ao mesmo tempo em
que estão na base da articulação de relações de poder e de práticas sociais
muito concretas de institucionalização, de dominação e de resistência.
(BHABHA, 2001, p. 5).

A partir das escolas nomeadas como pós-estruturais e pós-modernas, os estudos da
perspectiva pós-colonial passaram a analisar também as políticas de produção do
conhecimento – criação, controle e distribuição dos saberes válidos, examinando
detalhadamente as relações do poder político que sustenta o colonialismo e o
neocolonialismo.
Por essa perspectiva é possível perceber como os produtores de conhecimento dos
países em desenvolvimento apresentam-se como os representantes dos oprimidos,
como a voz dos subalternos. Pela via da internacionalização, essa teorização permite
pensar sobre a divisão entre os povos do mundo na relação artificial e binária do que
seriam um mundo, o Ocidental, e outro mundo secundário, o Oriental. Essa dicotomia
é explorada por Edward Said em 1978, isto é, o Oriente como uma invenção do
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Ocidente, revela a relação já referida de surdez enquanto uma descoberta dos sujeitos
ouvintes (SAID, 2007).
Interpreto que as estruturas coloniais foram permitidas pela reprodução do
conhecimento sobre o Outro colonizado e podem ser aplicadas para referir a surdos,
mulheres, negros, jovens crianças e demais grupos considerados marginalizados. A
esse respeito conduzir articulações e aproximações por uma perspectiva pós-colonial
quer dizer reconhecer que:
Todas as partes, que compõem a estrutura internacional, são derivadas de
um esforço sistemático e histórico de manutenção da ordem colonial, para o
pós-colonialismo de maneira geral. Com seu poder, o Ocidente estrutura e
rege o “resto”, com o seu conhecimento ele a legitima. Assim, pode-se afirmar
que “estrutura” para o pós-colonialismo é construída e não inerente, tendo
como base o poder colonial e imperialista (OLIVEIRA, 2017).

Dessa

forma

a

aproximação

pela

perspectiva

que

proponho

se

trata

reconhecidamente de uma intencionalidade ideológica teórica que assume e
problematiza a diferença cultural enquanto evento desencadeado pelo contato entre
os sujeitos.
1.11 STRESZCZENIE (RESUMO DO CAPÍTULO III)

Conceito!Mobilizado!
Conceito

Bricolagem

Clusters Discursivos

Clusters Discursivos e o
Campo Científico.

A perspectiva póscolonial

Quadro 4: Resumo do capítulo III
Justificativa!da!Opção!Teórica!
Optei por empregar o termo conceito quando me remeter aos
constructos já convencionados de determinadas áreas e que podem ser
diretamente referenciados
Uma dimensão do pensar científico que conecta teorias, metodologias,
pesquisador e contexto da pesquisa, tendo como cerne a
interdisciplinaridade
Um conjunto de enunciados (conectados direta ou indiretamente) que
disputam a legitimidade para discursar a respeito de uma temática;
estes clusters nunca estão estagnados
Para entender a atualidade de uma dada área é imprescindível acessar
o que é por ela produzido no domínio da pesquisa cientifica. É neste
domínio que os pesquisadores e/ou as pesquisa dominantes definem o
que é, num dado momento do tempo, o conjunto de objetos
importantes.
Não admite que exista neutralidade teórica. Problematiza as certezas e
verdades imperiais imposta e impregnadas na cultura dominante em um
cenário histórico cultural que se reconhece como sociedade global
Fonte: dados da pesquisa.
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TINGO (DO MÉTODO)
Figura 8. Representação da noção de Tingo

Fonte: www.boredpanda.com/cute-illustrations-untranslatable-worDS-marija tiurina

Se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore,
passaria seis afiando meu machado.
Abraham Lincoln
Ps.: concordo com a ideia da frase, mas isso não me
faria deixar de usar uma boa serra elétrica .
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De agora em diante tratarei do método gerador dos dados que constituíram o corpus
investigado. Foram três passos principais:
Passo I: estabelecimento do corpus;
Passo II: preparação dos dados;
Passo III: análise dos dados.
1.12 PASSO I) ESTABELECIMENTO DO CORPUS
Para estabelecer o corpus contei com suporte de uma TD (SESRA65), especificamente
desenvolvida no campus Itajaí da nossa Universidade, com finalidade de automatizar
a condução de processos de RSL. Quero ressaltar que essa etapa do estudo não se
configura como uma RS, porque, como já vimos, os processos de RS devem
acontecer em, pelo menos, seis etapas. Eu executei apenas as quatro primeiras.
Elaborei a imagem que apresento abaixo para melhor representá-las.
Figura 9. Etapas do processo de produção de corpus bruto.

Fonte: dados da pesquisa

65

Disponível em: http://sesra.net/
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1.12.1 Etapa i – Estrutura da Busca
Para seleção do mecanismo de busca acadêmica (MBA) que utilizei nessa pesquisa,
não parti do nada; me pautei na pesquisa ‘Mecanismos de busca acadêmica: uma
análise quantitativa, de Buchinger, Cavalcanti e Hounsell (2014)’, que executou uma
análise quantitativa dos recursos providos por 40 MBAs66.
Utilizei a base de dados Scopus para verificar se as palavras-chave estavam alinhadas
com meu projeto. As strings de busca elaboradas foram:
Quadro 5: As strings de busca

Fonte: dados da pesquisa.

66 O estudo objetivou de determinar, quais são os melhores MBAs para facilitar as buscas por conteúdo
científico, considerando recursos de busca, de refinamento e auxiliares, por meio de critérios objetivos
de classificação. (BUCHINGER, CAVALCANTI,HOUNSELL, 2014). Após várias aferições o Web of
Knowledge, aqui citado como WK, angariou a primeira posição no cômputo final, seguido pelo MBA
Engineering Village. (BUCHINGER, CAVALCANTI, HOUNSELL, 2014). Embora tal pesquisa tenha
aferido os MBAs que possuem os melhores recursos para facilitar pesquisas científicas nas áreas
tecnológicas, verificamos que os critérios utilizados pelos pesquisadores podem ser aplicados às
pesquisas científicas na área da Educação, portanto, optamos por utilizar o WK como MBA. Mesmo
que exista uma possível discussão sobre a classificação do Periódico da Capes como MBA, ele fez
parte da lista de MBAs avaliados na referida pesquisa, tendo ficado na décima posição na classificação
final. Tal MBA foi escolhido como ferramenta para a presente pesquisa por dois motivos. O primeiro se
deve a tradição que se tem no campo das pesquisas em Educação em consultá-lo. O segundo foi
aferirmos que em tal campo ainda existem muitas pesquisas escritas e publicadas no âmbito nacional
unicamente em português, portanto para este periódicos buscamos apenas trabalhos em português.
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A seguir apresento os critérios, previamente elaborados, que apliquei para extração
das obras e para filtrar as obras mais relevantes para a presente pesquisa:

Quadro 6: Critérios de Inclusão.

Fonte: dados da pesquisa.
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1.12.2 Etapa ii – Execução da Busca
Selecionei e extraí os resumos dos trabalhos selecionados no formato bibtex67 para a
plataforma SESRA68. O quadro a seguir descreve o quantitativo de dados extraídos
nesse processo e os links para acesso a esses dados:
Quadro 7: Total de estudos identificados pelas strings de busca.

Fonte: dados da pesquisa.

1.12.3 Etapa iii – Exame crítico dos insumos
Com os dados extraídos e inseridos na plataforma SESRA apliquei novamente os
critérios restritivos. Após a leitura criteriosa dos títulos e palavras-chave todas
produções foram identificadas como potencialmente relevantes.
Li todos os resumos, reaplicando os critérios de exclusão determinados no protocolo;
em seguida li os trabalhos por completo e os analisei criticamente. Por fim, para validar
A grosso modo o formato .bib extrai ‘automaticamente’todos os resumos buscados em um único
arquivo. É possível pensa-lo como um pesquisador auxiliar que copia os textos e os ‘salva’
ordenadamente.
68 Na plataforma SESRA estes arquivos .bib que o nosso pesquisador auxiliar extraiu são colados e
podemos acessa-los dando a eles valores avalitivos.

67
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o corpus, apresentei e discuti com orientador e pares todos os estudos que,
finalmente, foram incluídos na revisão
1.12.4 Etapa iv – O Corpus Produzido
Por fim, restaram doze obras dos DS e treze da IoC. Quais sejam:
Quadro 8: Estudos selecionados para Análise dos DS.

Fonte: dados da pesquisa.

Clique na casinha para voltar ao índice

89

Quadro 9: Estudos selecionados para Análise da IoC

Fonte: dados da pesquisa.

1.13 PASSO II: PREPARAÇÃO DOS DADOS
Com o corpus textual constituído e validado, trabalhei, então, na preparação dos
dados para produção de dois grandes conjuntos de dados:
a) Para formar os clusters que foram a base teórica de cada CD.
b) Para produzir (visualmente) os CD de DS e IoC.

1.13.1 Como produzi os clusters que formam a base teórica.
Nas discussões tecidas com os pares no momento da banca, me foi sugerido que
analisasse a base da episteme dos CD, investigando os principais autores dos
utilizados pelos pesquisadores de cada CD, para melhor caracterizar o afastamento
ou aproximação epistemológica entre os CD.
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Para atingir o objetivo de pesquisa específico de verificar e contrastar a hipótese
formulada de que a base teórica, na qual se aportam para produzir os seus insumos
discursivos difere, desenvolvi um método simples adaptado de algumas técnicas de
bibliometria, para a construção de clusters formados pelas bases teóricas dos CD e
por meio dos cluster automatizei parcialmente alguns processos da análise.
O método se constituiu de dezenove passos que considero compreensíveis, nessa
etapa, como objetivos operacionais da pesquisa; quais sejam:
a) Extrai a sessão de referência do corpus brutus;
b) Identifiquei o padrão empregado nas referências;
c) Identifiquei os autores mais citados em cada CD;
d) Etiquetei os autores mais acionados por cada CD;
e) Agrupei essas etiquetas em clusters de ligações simples;
f) Pesquisei ditos de comentadores desses autores;
g) Cruzei as etiquetas dos autores;
h) Identifiquei autores partilhados nos CD;
i) Identifiquei as obras mais citadas dos autores partilhados;
j) Agrupei essas obras em clusters de ligações simples;
k) Pesquisei ditos de comentadores dessas obras;
l) Pesquisei o lugar dessas obras no contexto geral de sua produção;
m)Li resumos e resenhas das obras69;
n) Identifiquei os conceitos mais acionados por cada CD;
o) Etiquetei os conceitos mais acionados por cada CD;
p) Cruzei as etiquetas dos conceitos;
q) Identifiquei conceitos partilhados nos CD;
r) Interpretei o emprego dos conceitos partilhados;
s) Articulei os conceitos que foram acionados em ambos CD.

1.13.2 Como produzi (visualmente) os CD de DS e IoC.
Precisei de seis passos para produzir as VT que compõe os CD :
i)
69

Identifiquei a frequência da recorrência dos termos em cada corpus.

Não li toda as obras, por razões óbvias.
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ii)

Codifiquei automaticamente os contextos nos quais os termos mais
recorrentes constavam.

iii)

Refiz a leitura de todos os textos e recodifiquei/descodifiquei o material
coletado à fim de produzir as principais VT de ambos os campos.

iv)

Modelei-as em formato de CD

v)

Ao término da codificação comparei as VT internamente e
externamente ao seu cluster de origem à fim de verificar e examinar
constantemente relações de semelhanças e/ou diferenças entre as VT
e os clusters.

vi)

Identifiquei e descrevi as VT compartilhadas entre os CD.

As VT que compuseram o primeiro nível do CD de DS foram:

Figura 10. CD dos DS.

Fonte: dados da pesquisa.
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Já as VT que compuseram o primeiro nível do CD da IoC foram:

Figura 11. CD da IoC – modelo com um único caso.

Fonte: dados da pesquisa.

Por meio do contraste entre o mapa dos clusters, individualmente, podemos perceber
que nesta primeira articulação, de base técnica, existe equilíbrio conceitual entre a
distribuição das VT.
Quando observamos os clusters individualmente, obtemos indicativos importantes; o
primeiro é de que a variação de vértices não aumenta significativamente, ou seja
quando observados os clusters individualmente grande parte das VT são partilhadas.
O segundo é que as VT SURDEZ, EDUCAÇÃO e CULTURA são as VT mais
importantes do CD dos DS; as VT EDUCAÇÃO CULTURA E CURRÍCULO dos CD da
IoC.
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Com isso, estamos dizendo que em cada CD três vértices se destacam por terem
arestas mais fortes; lembrando que por mais arestas fortes estamos dizendo que o
número de conexões entre as VT representadas nesses vértices e o tema central dos
CD é maior do que quando comparado com as demais; duas dessas VT (VT
EDUCAÇÃO VT CULTURA) são partilhadas por ambos CD.
Não parece ser surpreendente que o termo educação e suas aproximações
semânticas tenham sido mobilizados com mais frequência em ambos os CD, afinal,
os CD, tanto nos DS quanto na IoC, visam obter legitimidade discursiva no campo
educacional, sendo, portanto, a educação o eixo central que baliza as discussões
tecidas nesses clusters, e, por ser também esta o “lugar” no/sobre o qual os
pesquisadores buscam edificar argumentos, consolidar discursos como legítimos.
Tais indicativos me deram condições de refletir a respeito de uma possível discussão
em torno da relação entre a VT CULTURA e a VT EDUCAÇÃO como recorrente e
balizadora dentro dos clusters, dado que os segmentos que discutem tais VT se
apresentam com arestas fortes em ambos os CD.
1.14 PASSO III) ANÁLISE DOS DADOS: COMO EMERGIU A VTA EDUCULTURA.
Durante

o

início

do

processo

de

extração

dos

dados,

para

produzir

epistemologicamente as VT, percebi que algumas temáticas as atravessavam. Pela
imagem a seguir, ilustro como pensei a primeira possibilidade, de cunho relacional
quantitativo, de articulação significativa entre as VT EDUCAÇÃO e CULTURA.
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Figura 12. Educação X Cultura

Fonte: dados da pesquisa.

A parte situada em verde representa a minha percepção da intersecção entre os
insumos discursivos das duas VT. Tal percepção estava contaminada pelos escritos
de cunho ensaístico sobre intersecções conceituais produzidos no âmbito do grupo
de pesquisa.
O contato com os dados, durante a seleção dos CVT para produzir as VT, me habilitou
a perceber que tal percepção, além de contaminada, estava limitada à busca por um
resultado convergente com os saberes produzidos coletivamente.
Conforme a extração avançava os segmentos de textos extraídos para formar os CVT
que comporiam a VT EDUCAÇÃO e a VT CULTURA se tornaram altamente
repetitivos. Esse achado durante a organização dos CVT apontou que:
i)

a menção ao termo cultura foi altamente recorrente nos CVT;

ii)

a menção ao termo educação foi altamente recorrente nos CVT;

iii)

os CVT da VT EDUCAÇÃO constavam nos CVT das demais VT;

iv)

os CVT da VT CULTURA constavam nos CVT das demais VT;
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v)

a VT EDUCAÇÃO e VT CULTURA partilhavam de muitos CVT.

Dito isso, tive esclarecimento e condições de argumentação de que minha percepção
anterior estava rasa; a visão mais abrangente e fundamentada nos dados dos CD
evidenciou que não são as temáticas (os VCT) transversais às VT, as próprias VT se
atravessavam.
Pensar apenas em uma intersecção entre as duas VT não condiz com a relação
articulatória indissociável delas nos CD. Pela imagem abaixo represento,
simbolicamente, melhor a construção dessa reflexão:
Figura 13. EDUCULTURA

Fonte: dados da pesquisa.
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Para Análise Heurística a repetição contrastiva de uma palavra indica motivação; já
pela perspectiva da linguística de corpus a taxa de frequência de duas palavras
adjacentes, intituladas de bigrama, quando reconhecidamente alta em comparação às
demais palavras e com alta variância70 é uma evidência de que essas palavras têm
uma função especial no texto. Foram esses saberes que me deram condições de
afirmar que as interconexões textuais não são explicadas apenas como mero
resultado da combinação das duas palavras ao acaso. (MANNING; SHUTZE, 2000).
As VT (EDUCAÇÃO – CULTURA) se articulam a ponto de ter seu potencial teórico
anulado quando tratadas de maneira isolada; a percepção mais abrangente dos CD
fez emergir a VT EDUCULTURA. Essa proposição foi compactuada pelos pares e pela
banca examinadora como possibilidade articulatória, pois a pesquisa se aporta em CD
que não desconectam os fenômenos sobre os quais se debruçam no processo
educacional do contexto histórico e cultural em que esses acontecimentos estão
inscritos. Ou seja, não se remetem à cultura sem entendê-la como artefato educativo
e concebem educação como um processo cultural.
A VT EDUCULTURA se conecta aos enunciados que circulam entre ambos os CD.
Ela impregna os CVT que compõem as VT dos CD fazendo com DS e IoC se tornem
imanente EDUCULTURAis em sua forma pública. Além de ser uma evidência sólida
da confluência discursiva entre DS e IoC, no que diz respeito ao tratamento da cultura
no processo educacional, o desenvolvimento dessa afirmativa possibilita compreender
que EDUCULTURA se trata de uma VT articuladora dos CD (VTA). Para atribuir a VT
EDUCULTURA a robustez de uma VTA, precisei dar “mais arroz e feijão” a esse
argumento. Expressarei a força empírica com a qual sustento essa argumentação, e,
portanto, a produção da VTA EDUCULTURA, em uma abordagem combinada de
cinco resultados:
a) VT partilhadas entre os CD;
b) grafo de conexão das VT, ou seja, os CD;
c) mapa de coocorrência entre as VT;
d) retrato das unidades que formaram o CD de DS e da IoC;
e) forma dos CDS quando incluso a VTA EDUCULTURA.
70 Medida de dispersão dos valores de uma variável em torno de sua média dada pela soma dos
quadrados dos desvios em relação à média, dividida pelo número de observações. (FERREIRA, 1999).
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Esse achado conflui para a comprovação do pressuposto de que há confluência
discursiva no que diz respeito ao tratamento da cultura no processo educacional, pois
mostra que, em ambos os CD, o tratamento epistêmico dispensando as VT
EDUCAÇÃO e CULTURA foi de indissociabilidade.
1.14.1 VT partilhadas entre os CD.
O argumento pode ser comprovado com a marcante presença das VT em questão,
quando analisei isoladamente apenas quais são as VT partilhadas pelos CD. Ou seja,
as VT EDUCAÇÃO E VT CULTURA são destaque:
Figura 14. VT partilhadas entre os CD.

Fonte: dados da pesquisa.
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1.14.2 Grafo de conexão das VT, ou seja, os CD;

Outra forma de testar o argumento foi identificando as VT componentes dos CD e as
relacionando internamente. O CD dos DS ficou modelado assim:
Figura 15. CD DS EDUCULTURA

Fonte: dados da pesquisa.

Já o CD da IoC ficou modelado assim:
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Figura 16. CD IoC EDUCULTURA

Fonte: dados da pesquisa.

Querendo, mas não devendo nesse momento aprofundar a discussão em torno das
proposições que permeiam as técnicas digitais de análise textual, quero expressar
que, em resumo, o molde dos CD acima valida que as VT EDUCAÇÃO e VT
CULTURA possuem uma ligação forte e indissociável internamente em ambos os CD.
Dito de outra forma, é forte porque as arestas que unem as VT são grossas; é
indissociável porque se apagarmos essas VT as demais enfraquecem ou até mesmo
desaparecem. Como as demais VT se conectam a/por essas VT podemos ter
segurança em entendê-las como VT articuladoras - VTA.
1.14.3 Mapa de coocorrência entre as VT;
Uma terceira forma de examinar a validade do argumento de que a VT EDUCULTURA
é uma VTA foi elaborando o mapa de coocorrência entre os fragmentos que formam
as VT. O mapa de coocorrência apresentou alto número de CVT pariformes entre as
VT EDUCAÇÃO e cultura, isso valida a argumentação de que essas VTA se
atravessam.
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Figura 17. Mapa de coocorrência entre as VT.

Fonte: dados da pesquisa.
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Para melhor visualização do dado que sustenta o argumento, aproximamos as VT em
discussão:
Figura 18. Zoom do Mapa de coocorrência entre as VT de DS.

Fonte: dados da pesquisa.

O mapa de coocorrência demonstra que o resultado do cruzamento entre as VT
EDUCAÇÃO e Cultura no CD dos DS é significativamente maior que dos demais
cruzamentos.
O mapa abaixo mostra que no CD da IoC esse achado é similar:
Figura 19. Zoom do Mapa de coocorrência entre as VT de IoC.

Fonte: dados da pesquisa.

1.14.4 Retrato das unidades que formaram o CD de DS e da IoC;
A seguir, apresento o retrato de cada um dos textos que selecionei para compor os
CD. Utilizei a cor amarela para representar a ocorrência da VT EDUCAÇÃO e azul,
para a ocorrência da VT CULTURA. A cor verde utilizei para representar eventos de
sobreposição dessas VT.
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Figura 20. Retrato das unidades que formaram o CD de DS

Fonte: dados da pesquisa.

Percebamos como as VT são constantemente empregadas próximas e como os textos
apresentam inúmeras sobreposições delas.
Esse achado, dos retratos acima (dos DS), é correlato aos retratos abaixo (da IoC):

Clique na casinha para voltar ao índice

103

Figura 21. Retrato das unidades que formaram o CD da IoC.

Fonte: dados da pesquisa.

Nos retratos das unidades que formam o CD de DS ocorreram aproximação e
sobreposição das VT. Com isso, a declaração que fiz a respeito da alta taxa de
repetição ocorrida entre os segmentos de textos extraídos para modular as duas VT
está amparada em dados.
Com base nesses achados, assumo como verdadeira a premissa de que a VTA
EDUCAÇÃO E VTA CULTURA possuem uma ligação indissociável dentro destes CD,
portanto a produção da VTA EDUCULTURA é a maneira de melhor explorar esse
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achado, atribuindo-lhe o devido ineditismo e evitando redundância no processo de
análises dos dados.
Reconheço que a centralidade da relação educação-cultura enquanto uma
objetividade da análise técnico-quantitava pode não satisfazer de todo um leitor mais
exigente. Conforme Schriewer (2018), ao pensarmos em articulações importa
relacionar aquilo que está relacionado ao que estamos relacionando; não articular
entidades isoladas, mas, sim relacionar relações. Explicando melhor, significa dizer
que, para esse estudo, importa aprofundar o olhar sobre as relações entre as próprias
articulações que produzimos ao modelar os CD.
1.14.5 Forma dos CDS quando incluso a VTA EDUCULTURA.
Quando passei a tratar da VTA EDULCULTURA, consegui desenrolar um pouco as
conexões dos CD e com isso pude perceber mais nitidamente as relações entre as
VT que os compõem. Mais pontualmente, quando as conexões entre as duas VT se
fundem as suas redundâncias são aniquiladas e as conexões entre os vértices são
reagrupadas permitindo que conexões diretas entre as VT possam emergir71:
Na página seguinte, apresento, lado a lado, a forma dos CD quando incluída a VTA
EDUCULTURA.

71 Quando as criamos a VTA Educultura agrupamos nelas apenas os segmentos interseccionais, com
isso, por exemplo, as VT que eram ligadas por intermédio da VT CULTURA passam a conectar-se
diretamente uma com a outra.

Clique na casinha para voltar ao índice

105

Figura 22. CD DS incluso VTA EDUCULTURA.

Fonte: dados da pesquisa.
Figura 23. CD IoC incluso VTA EDUCULTURA.

Fonte: dados da pesquisa.

Clique na casinha para voltar ao índice

106

Por uma análise visualmente orientada dos CD, podemos tirar algumas conclusões.
Uma delas é que é possível produzir similaridade quanto ao conteúdo, não quanto à
forma. A referência que faço à forma, quando tratando de CD, é sobre as conexões
entre as VT, não é sobre a disposição das VT no plano, que foi por nós organizado
com objetivo pedagógico.
1.15 STRESZCZENIE (RESUMO DO CAPÍTULO IV)

Etapa!
Estabelecimento!
do!Corpus!
!
Preparação!dos!
Dados!
!
Análise!dos!
Dados!
!

Quadro 10: Resumo do capítulo IV
Descrição!
Dados!Obtidos!
Para!estabelecer!o!corpus!segui!as!
No!total!restaram!vinte!e!cinco!textos,!
quatro!primeiras!etapas!padrão!do! doze!para!os!DS!e!treze!para!a!IoC.!
método!de!RS.!(estrutura!e!
execução!da!busca!-exame!crítico!
dos!insumos-Corpus)!
Executei!dezenove!passos!que!
A!VT!CULTURA!e!a!VT!EDUCAÇÃO!são!
considero!poderem!ser!entendidos,! recorrentes!e!balizadoras!dentro!dos!
nessa!etapa,!como!objetivos!
clusters.!Os!segmentos!que!discutem!
operacionais!da!pesquisa.!
tais!VT!têm!arestas!fortes!em!ambos!os!
CD.!
Executei!cinco!tipo!de!análises:!VT!! As!VT!(EDUCAÇÃO!–!CULTURA)!se!
partilhadas!entre!os!CD;!grafo!de!
articulam!a!ponto!de!ter!seu!potencial!
conexão!das!VT;!mapa!de!
teórico!anulado!quando!tratadas!de!
coocorrência!entre!as!VT;!!retrato!
maneira!isolada;!a!percepção!mais!
das!unidades!que!formaram!o!CD!
abrangente!dos!CDS!fez!emergir!a!VT!
de!DS!e!da!IoC;!forma!dos!CDS!
EDUCULTURA.!
quando!incluso!a!VTA!
EDUCULTURA!
Fonte: elabora pela autora.
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KYOIUKUMAMA (DA ANÁLISE DA BASE REFERENCIAL DOS CD)

Figura 24. Representação da noção de Yoiukumama.

Fonte: www.boredpanda.com

Dentro de cada um há o seu escuro.
E nesse escuro só mora quem lá inventamos.
Somos nós quem enchemos o escuro com os nossos
medos.
— Mia Couto
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Nesse capítulo, anuncio quem são os principais autores, obras e conceituações
empregues na fundamentação teórica dos CD. Perscruto as interseccionalidades
nesse âmbito.
1.16 PRESENÇAS E AUSÊNCIAS NO CD DOS DS
Abaixo desvelo os vinte principais autores citados no CD dos DS:
Figura 25. Cluster autores DS.

Fonte: dados da pesquisa.

Para compreender o panorama geral no qual as VT componentes se movem para
formar as interseccionalidades epistêmicas, farei algumas ponderações. Cônscia da
minudência do sistema de coordenadas utilizado como base para o estudo da
relatividade restrita e relatividade geral, deslizarei apenas pela superfície dos sete
autores mais citados.
Padden, Ladd, Lane, Bauman, e Humphries são autores que discutem diretamente as
questões relativas aos DS. Eles problematizam o lugar cultural e comunicativo que
ocupa o surdo na sociedade e nos territórios de partilha da existência (escolas, clubes,
universidades, restaurantes); são autores que defendem a existência da cultura surda;
argumentam que é a partir das línguas e das culturas que as condições de [produção
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de] vida dos sujeitos surdos se estabelecem como produções humanas
intencionalmente forjadas dentro de uma maneira particularmente visual.
Os dois autores que mais se destacaram, Bourdieu e Foucault, contemporâneos e
próximos72, representam a força das teorias pós estruturalistas que eclodiram na
França. Ambos não são diretamente ligados aos DS.
Os conceitos oriundos das teorizações bourdianas servem como um empréstimo
teórico para os DS, ou seja, como uma teoria socialmente reconhecida na qual os
autores dos DS se ampararam para legitimar suas argumentações.
A demanda por um autor externo ao CD serve, inclusive, para problematizar a própria
realidade que a imposição de buscar um autor canônico expõe. O pensamento de
Bourdieu é utilizado para problematizar a prática (habitus) da ciência. Durante muito
tempo o sujeito surdo foi tido como um objeto de estudo e sua produção foi
considerada apenas o insumo (do) selvagem; é por ultrapassar a oposição entre
objetivismo e subjetivismo, analisando tanto as estruturas objetivas quanto as
categorias observacionais e atitudinais dos agentes, que a praxeologia de Bourdieu é
acionada pelos DS (BOURDIEU, 1990, 1998; BOURDIEU; WACQUANT, 1992).
O nome de Foucault aparece com o maior destaque. Pela esteira do pensamento dele,
os discursos a respeito do surdo e da surdez são compreendidos como produtores de
efeito. A história da surdez é equiparada à história da loucura. As noções mais
evidentes foram: poder, biopoder, biopolítica, matriz de experiência, controle,
discurso, controle dos corpos, normalidade e normatividade.
A aproximação entre os estudos foucaultianos e os DS tem sido impulsionada no
Brasil dentro do Nupes, grupo de pesquisa que citei como pioneiro nas discussões
que tratam de DS, tendo como referência os Estudos Culturais. Sem negar a
existência de outras possibilidades teóricas e investigativas, atualmente os autores
que discutem DS no Brasil estão tomando os estudos foucaultianos como base para
o trabalho intelectual de vocação política sobre os diversos espaços sociais em que
estes sujeitos existem; isso ocorre com vistas à “inversão epistemológica da

72

Sobre: https://www.youtube.com/watch?v=Fq7QDvFevgk
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anormalidade surda e um rompimento da visão binária surdo/ouvinte” (LOPES;
THOMA, 2017).
A ausência de nomes de autores brasileiros entre as referências em destaque me
incomodou. Tão-somente a título de curiosidade, sondei o lugar dos autores
brasileiros nesse CD. Apresento um cluster73 formado apenas por esses autores.
Figura 26. Cluster autores brasileiros DS

Fonte: dados da pesquisa.

Os estudos que referenciaram trabalhos de autoria brasileira foram ‘D 0’ e ‘D 2’; ambos
são também de autoria brasileira (D 0’ de Lopes e Veiga Neto; ‘D 2’ de Witchs e
Lopes). Apesar de não aparecerem como destaque no cômputo geral do CD dos DS,
não me surpreende que maior parte dos pesquisadores brasileiros que foram
referenciados no corpus ‘Textos DS’ tenham algum envolvimento com o Nupes. Diante
desse achado captei um ponto de reflexão sobre o comportamento do CD de DS: a
mobilização da produção brasileira foi exercida apenas pelos próprios autores
brasileiros.
1.17 PRESENÇAS E AUSÊNCIAS NO CD DA IOC
Abaixo, aponto os vinte principais autores mais citados no CD da IoC:

73

A cor verde demonstra as referências que não foram oriundas de autocitação.
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Figura 27. Cluster autores IoC.

Fonte: dados da pesquisa.

Uma pequena dose de atenção sem gelo dá spoilers de um dos autores
interseccionais. O sociólogo Bourdieu foi uma referência evidente. Assim como no CD
dos DS, aqui, no CD da IoC, ele também não se trata de uma referência nativa.
Busquei no seminário temático de verão, oferecido na Universidade federal de Santa
Catarina (UFSC), em 2019, obter um pouco mais de leituras do autor; atualmente
penso que um dos pontos centrais do trabalho dele seja a busca por desvendar as
relações entre a reprodução social, cultura, educação e mídia. Transpondo esse
pensamento para atualidade, podemos ter indícios dos entornos teóricos de DS e IoC.
Parece-me que a IoC partilha da mesma contemporaneidade que foi citada pelos
autores dos DS ao justificar a escolha por teorizações de Bourdieu. Recordemos que,
apesar do contato transnacional ser um fato já presente no medievo, as discussões
em que o CD da IoC insere se pautam em sentidos de internacionalização que não
têm mais do que duas décadas, visto que antes dos anos noventa o termo usado era
“educação internacional”, termo que é referido como excessivamente abrangente e
que buscava integrar uma série fragmentada de atividades que pouco se
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relacionavam (ALTBACH; DE WIT, 2015, 2017; BRANDENBURG; DE WIT, 2015; DE
WIT, 2000,2001, 2002, 2015, 2010, 2011; DE WIT; MERKX, 2012).
Outro autor não nativo encontrado como destaque é Said; diga-se de passagem, de
interesses teóricos bem similares aos de Bourdieu. Dele foram tomadas as
teorizações sobre a relação entre Ocidente e Oriente e sobre os intelectuais; o autor
discute a arqueologia74 do Orientalismo na qual, em convergência com as teorias
foucaultianas, tenta organizar em séries os enunciados orientalistas, não todos, mas
os que contribuem diretamente para o discurso orientalista.
Um achado dentre as referências destacadas que me chamou atenção foi a menção
ao ACE (The American Council on Education75). De acordo com declarações do
próprio conselho, ele representa mais de 1.700 presidentes de faculdades e
universidades e executivos de associações afins. Trata-se do principal órgão de
coordenação das faculdades e universidades do país (EUA). É uma organização que
mobiliza a comunidade do ES para moldar políticas públicas eficazes e promover
práticas inovadoras e de alta qualidade. Ainda de acordo com declarações da própria
instituição, ela é “a única associação de ensino superior importante a representar
todos os tipos de instituições credenciadas e licenciadas nos EUA: de dois anos e de
quatro anos, públicas e privadas.” (ACE, 2018).
O texto ‘i1’ recorreu à pesquisa ‘Mapping on US Campuses’, realizada pelo ACE, que
avalia o estado da internacionalização em faculdades e universidades dos EUA para
argumentar a respeito da escassez de informações e comparações interinstitucionais
disponíveis sobre as metas de internacionalização do ES; as

perguntas sobre

compromisso e razões para a internacionalização curricular, ofertas internacionais e
resultados globais de aprendizagem são destacadas por esse estudo.
Já o texto ‘i10’ tomou dados fornecidos pela mesma pesquisa, mas em contraste com
a literatura, para problematizar inconsistências curriculares entre os programas
estadunidenses e outros internacionais, e as variações políticas que influenciam o

74 Said mantem traços distintos da arqueologia dita focaultiana, como por exemplo pela assunção de
que alguns indivíduos têm papel central na análise discursiva.
75 Conselho Americano de Educação.
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contexto educacional do ES, como o número limitado de vistos de estudante
oferecidos pelos Estados Unidos.
Uma consideração que faço a esse respeito é de que não existe um consenso na
interpretação dos dados fornecidos pela referida instituição. Não quero dizer que isso
seja suficiente para configurar um tumulto teórico. Ao contrário, interpreto como um
achado que demonstra a flexibilidade e pluralidade de opiniões que circulam nesse
CD.
Os autores Hill, Leong e Grenwald foram convocados a fim de discutir a metodologia
de pesquisa qualitativa e a internacionalização dos currículos na área dos estudos dos
cursos de Psicologia; a escolha pela mesma abordagem teórica pode representar um
aspecto de estabilidade do CD, o que não contradiz a afirmação que fiz anteriormente,
mas, sim caracteriza a multiplicidade de estados nos pontos de referência do território
da IoC.
Outro indicio da estabilidade dos itinerários de pesquisas desse CD é a recorrência
aos estudos de Leask, sendo essa a referência mais citada. Reconhecida como típica
nos trabalhos que abordam a IoC no Brasil, as obras de autora são bem delineadas
pela temática IoC no ES; mesmo com tal restrição temática (ES), as referências dela
estiveram à frente das do autor Bourdieu, considerado um clássico e utilizado como
fundamentação em pesquisas de vários campos acadêmicos e sobre os diversos
níveis escolares.
A respeito da autora Leask, no Brasil, Luna (2016) reconhece ser ela uma das
pesquisadoras e autoras mais produtivas na área de IoC, atuando nas seguintes
abordagens:
Uma das pesquisadoras e autoras mais produtivas na área de
internacionalização do currículo é Betty Leask, docente da Universidade La
Trobe, Austrália. Ao longo dos últimos quinze anos, Leask vem liderando
grupos de trabalho e projetos de pesquisa que visam responder a perguntas
que educadores e gestores universitários se vêm fazendo, a saber: Por que
internacionalizar o currículo? Como elaborar objetivos internacionalizados de
aprendizagem? Como usar a diversidade das turmas multiculturais para
internacionalizar o currículo? Quais são os facilitadores e os dificultadores da
internacionalização do currículo? Como desenvolver a avaliação por um
currículo internacionalizado? Como estabelecer e manter conexões entre os
objetivos de um currículo internacionalizado com as metas institucionais e
com as expectativas de aprendizagem dos alunos? (LUNA, 2016, p.1061)
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A obra ‘Internationalizing the curriculum’ do ano de 2015 é uma das mais utilizadas
como referências em estudos nacionais, sendo essa tomada pelo grupo de estudos
no qual esse estudo está contextualizado como basilar.
Nomes de autores brasileiros utilizados para discutir IoC em nosso país não foram
encontrados, nesses estudos, como destaque. A mesma postura que tive ao me
deparar com esse achado no CD dos DS retomo ao tratar do CD da IoC. A seguir
desvelo um cluster76 formado apenas pelos autores brasileiros mais citados.
Figura 28. Cluster dos autores brasileiros no CD da IoC.

Fonte: dados da pesquisa.

Consoante ao ocorrido no CD dos DS, apenas autores brasileiros recorreram a
trabalhos brasileiros, em geral para referir seus estudos anteriores. A IoC pela
perspectiva intercultural, bem como a competência comunicativa intercultural são os
temas abordados nesses estudos. Todas as referências apresentadas têm algum
envolvimento com o grupo de pesquisas em Estudos Linguísticos e da
Internacionalização da Univali-Itajaí. Dito isso, revemos a já citada importância dos
polos de pesquisa no fortalecimento da produção brasileira.

76

Nesse cluster a cor verde também demonstra citações que não foram oriundas de autocitação.
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1.18 PARTILHAS ENTRE OS CD: AUTORES, AUTORIAS E AUTORIDADES.
Pela imagem a seguir, expresso os principais autores citados tanto no CD dos DS
quanto da IoC:
Figura 29. Cluster autores partilhados entre DS e IoC.

Fonte: dados da pesquisa

Na próxima imagem, exibo a obras utilizadas desses autores. A cor azul simboliza as
obras utilizadas no CD dos DS; a cor rosa as obras utilizadas no CD da IoC e a cor
verde representa obras utilizadas em ambos os CD.
Figura 30. Quadro das obras dos autores partilhados entre DS e IoC.

Fonte: dados da pesquisa.
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Pela imagem anterior, é viável citar que “cultura” é a temática que ocorre nas obras
dos três autores. A suposta similaridade nas temáticas é uma armadilha! Precisamos
ter cuidado com essa arapuca para não fazer interpretações obliquas. Colar frases
descoladas não satisfaz o objetivo desse estudo.
Consinto-me um escólio: da mesma forma que as cartas na mesa conectam jogadores
de poker texas (Hold'em), o objeto de ligação entre esses autores talvez seja, ao
mesmo tempo, objeto em disputa entre eles. Nessa pesquisa não me detive em
melindrar a miríade dos conceitos produzidos por esses autores, mas, ainda assim,
tentei me afastar das afirmações fáceis, simplistas e facciosas porque são dizeres que
se apoiam em um olhar langoroso a respeito do pensamento desses autores. Essa
visão alquebrada pode conduzir a um entendimento raso das teorizações que
direcionariam considerações equivocadas a respeito de DS e IoC.
Os temas são similares, mas a forma de abordá-los escolhidas pelos autores difere!
Assento essa afirmação em opinião de terceiros, busquei por comentadores desses
autores, pois imagino que, a essa altura, minhas leituras possam gerar um forte efeito
Dunning-Kruger77 e prejudicar a probidade da análise. Reafirmo que pensar em
articulações epistêmicas não é (ou não deveria ser) afiançar panaceia teórica.
Conforme demonstrado na figura 29, Bourdieu, Said e Geertz são autores partilhados
entre DS e a IoC. Interessante é que o primeiro ponto de convergência é que nenhum
dos três autores tenha se colocado a discutir especificadamente DS ou IoC.
Pensá-los como autores interseccionais, no contexto educacional, pode soar como
atividade facilitada pela aparente proximidade dos temas de suas pesquisas. As
temáticas sobre as quais os autores interseccionais se dedicaram servem como
referências conceituais que propiciam um pensar diferente sobre as dinâmicas da
cultura na nossa sociedade, bem como sobre o contato e as relações de contato com
‘o Outro’, entre tantos outros temas que poderiam ser considerados similares.
Retomando brevemente um pouco do que já vimos quando examinamos as principais
referências de cada CD, Bourdieu, evidentemente, é quem mais se preocupou com o

Self-Insight: Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself (Essays in Social Psychology).
Psychology Press. pp. 14–15. ISBN 1-84169-074-0

77
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espaço escolar em seus estudos, um fato interessante78 a respeito do autor é que ele
costumava referir-se como sociólogo da educação, não apenas como sociólogo.
Já os escritos de Said são considerados um exemplo de combate à normalidade
hegemônica. O autor demonstra que os discursos eurocêntricos se tratam de mera
reprodução sistemática da distinção entre o centro do mundo (norte global) e o seu
resto, a periferia.
A recepção no Brasil das obras de Said (1935-2003) é recente. Em 1990, a editora
Companhia das Letras publicou ‘Orientalismo’, seu livro mais polêmico e, em 1995,
Cultura e Imperialismo; Quase dez anos se passaram até que ‘Reflexões sobre o
exílio’ e ‘Paralelos e paradoxos’ fossem lançadas aqui, em 2003. Felizmente, o
intervalo entre as futuras obras ‘Conversas com o músico Daniel Beremboim’,
‘Representações do intelectual’, em 2005, e, ‘Humanismo e crítica democrática’ em
2007, foi menor (LIMA 2008).
O antropólogo Geertz, a terceira intersecção, é considerado o fundador da
Antropologia Hermenêutica (Simbólica ou Interpretativa), que emergiu a partir da
década de cinquenta; o autor, em geral, enfatiza como o ser humano depende dos
símbolos. Segundo Frehse (1998), apesar da relevância do trabalho do autor, poucas
de suas obras foram traduzidas ao português.
A intersecção entre Bourdieu e Said79 não é um fato inédito desse estudo, os próprios
autores já a houveram proposta antes. ‘Humanism and Democratic Criticism’, de Said,
é baseado diretamente no trabalho de Bourdieu, através da noção de intelectual
coletivo. Lima (2008, p.12) afirma que Said tem muito de Bourdieu “na forma de
pensar, na forma de estruturar a análise, sobretudo na compreensão de que há uma
economia do simbólico que é irredutível à economia (em sentido restrito) e que as
lutas simbólicas têm fundamentos e efeitos econômicos.”.
Já a intersecção entre Bourdieu e Geertz parece um tema mais complexo. Os autores
foram tema do capítulo três80 do livro ‘Diferentes Desiguais e Desconectados: mapas
Narrado pela professora Ione no seminário temático sobre o autor oferecido na UFSC em 2019.
Uma curiosidade cinematográfica é que no filme biográfico Sociologia é uma arte marcial (2002) a cena
de abertura remete a palestra dada por Bourdieu para o MLA (Modern Language Association) em
Chicago, a convite de Edward Said, o presidente da Associação.
80 O capítulo é sobre como Clifford Geertz e Pierre Bourdieu chegaram ao exílio.

78
79
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da interculturalidade81’ de Nestor Garcia Canclini. Canclini os aborda articuladamente
não por meio de suas teorizações, mas, porque, segundo ele, estas se baseavam no
ordenamento cultural. Os autores, Bourdieu e Geertz, focavam a interculturalidade e
a desestabilização dos ordenamentos nacionais, mas não estimulavam a
autorreflexão dos temas levantados por eles.
No decurso das leituras que fiz, captei que o objeto sobre o qual Bourdieu e Geertz se
debruçam figura nomeadamente similar (PEREIRA; SEHNEM, 2018; PEREIRA;
SEHNEM; KRIEGER, 2018). Todavia, no presente, na retaguarda de discussões com
os pares, aprecio a abstração de que o formato teórico metodológico adotado pelos
autores para aborda-lo é contrastivamente diferente.
É como se ambos vivessem na mesma vila e trabalhassem com as mesmas pedras
brutas. Um observador desavisado poderia concluir que a similaridade é evidente ao
tomar a matéria bruta como referência. As ferramentas teóricas que esses autores
usam para lapidar suas pedras brutas são tão diferentes que o resultado final poderia
gerar no observador leigo a ilusão de estar olhando para objetos produzidos por
matérias primas diferentes. Nesse momento, me parece que tomar o objeto bruto para
decretar similitude é equiparar medicina da família e medicina forense.
Bourdieu trata da cultura com bem simbólico, reconhece que não há justificativa para
imposição das culturas como dominantes, mas opera com a noção de capital cultural
como materialização das operações simbólicas em que os sujeitos estão inseridos,
como acúmulo da exposição aos museus, cinemas, óperas, alta literatura etc. Já
Geertz trabalhou em torno de uma noção semiótica interpretativa, também simbólica,
mas em um contexto de dependência humana aos símbolos. A cultura está, para ele,
em um espaço horizontal de produção da existência. Talvez aí esteja o abismo entre
a teorização dele e a de Said. Embora sejam frequentemente mobilizados em estudos
variados, o próprio autor Edward Said não se apresenta muito simpático às
teorizações de Geertz; lembremos que em sua obra ‘Orientalismo’ Said ignora a
antropologia quase que completamente, exceto quando concebe que Clifford Geertz
não teria sido ‘tão ruim”; lembremos também que em ‘Representing the Colonized:

81 Nestor., Garcia Canclini, (2009). Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da interculturalidade.
[S.l.]: Ed. UFRJ. ISBN 9788571082915.
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Anthropology’s Interlocutors’, ele retoma a discussão e se retrata, enunciando que
Geertz é, de fato, mau.
Aliás, reassumo o escólio dos jogadores de poker texas (Hold'em) para dizer que não
são só as cartas que conectam esses autores em posição de disputa, mas a própria
mesa sobre a qual jogam! Said e Bourdieu se posicionam contra a neutralidade
cientifica apadrinhada pela antropologia. Existe aqui certa incompatibilidade no que
se refere ao olhar intocado do antropólogo. Ao pesquisador beatificado pela fé
cartesiana absolutista, que não se contamina e não contamina o espaço que observa;
ambos (Said e Bourdieu ) erigem uma problematização multímoda sobre o lugar
superior em que vive o pesquisador neutro que descreve a realidade que observa e a
ela nada acrescenta.
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1.18.1 Partilhas entre os CD de DS e da IoC: conceitos.
Os conceitos de cada um desses autores e obras mais explorados por cada CD foram:
Figura 31. Conceitos partilhados entre DS e IoC.

Fonte: dados da pesquisa.

Nas próximas subseções, discuto, sequencialmente como os conceitos propostos por
Geertz, Said e Bourdieu foram despendidos82.

82 Optei por iniciar as análises com Geertz devido a pouca ramificação e porque foi também, a única
referência interseccional com um único conceito sendo mobilizado isoladamente pelos CD. Escolhi
terminar com Bourdieu pois, quando considerando a interseccionalidade entre autores, esta foi a
referência com o maior número de conexões.
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1.18.2 Um nó em Clifford Geertz
Figura 32. Conceito de cultura em Geertz .

Fonte: dados de pesquisa.

Como já vimos, a única obra referenciada por ambos CD foi A interpretação das
Culturas. Conforme já mencionei, esta é a única obra oficialmente traduzida do autor
para a língua portuguesa; nesse sentido, um dado intriguista é que os textos de ambos
os CD que a interpresaram são de autores brasileiros.
Vejamos quais os fragmentos dela foram citados:
Figura 33. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Ambas podem ser compreendidas como citações conceituais (MORAVCSIK &
MURUGESAN, 1975; SWALES, 1986, 1990, 2004; BHATIA, 2004). No fragmento
extraído do CD dos DS observamos que a citação busca em Geertz embasamento
para a construção de uma ideia de cultura, em um sentido mais amplo que reconhece
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as ações humanas como construídas por/em seus próprios contextos, uma
perspectiva antropológica e relativista. O fragmento abaixo corresponde ao tópico
frasal sequencial à citação supracitada:
Figura 34. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Por meio dele, verificamos que a busca por fundamentação com base em referências
externas se mantém. Já no fragmento extraído do CD da IoC, o foco está na forma de
interagir, compreender e interpretar, em sala de aula, a cultura que é manifestada em
forma de conhecimento.
Figura 35. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Pelo fragmento acima, que corresponde à frase sequencial à citação supracitada,
observamos ser desenvolvida a ideia de uma comparação entre a sala de aula e a
aldeia. Assim, Geertz parece estar acionado como citação afirmativa que fortemente
influencia o estudo ‘i3’.
A ideia de etnografia proposta coloca os estudantes e professores em uma relação de
conhecido/conhecedor, mas a discreta aparição da referência no contexto geral do
CD traz à tona uma nuance persuasiva. No geral, epitomando, as citações utilizadas
por ambos os CD, não parece ser imprescindível a teoria em que se aportam os
estudiosos. No CD dos DS a cultura em Geertz parece estar para configurar a
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caracterização de um recorte histórico de relevante papel para o desenvolvimento de
uma noção atual de cultura; no CD da IoC ele parece empregado a fim de transcender
a descrição densa dentro da antropologia como método de ensino, aprendizagem e
comportamento aplicado nas dinâmicas propostas.
1.18.3 Outro nó em Eduard Said
Figura 36. Conceitos interseccionais em Said.

Fonte: dados da pesquisa.

A ideia de imperialismo que se sobressaiu como ponto de contato esteve relacionada
à cultura. Como veremos nos fragmentos a seguir, as intencionalidades com que essa
noção foi acionada diferiram entre os CD.
Figura 37. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.
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Em DS, a noção de imperialismo linguístico foi trazida prioritariamente para a questão
da experiência da comunidade surda. O caráter conceitual da citação se mescla com
o uso contrastivo da teorização.
Figura 38. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Nos fragmentos do CD da IoC, a discussão abordou mais diretamente o conceito de
eurocentrismo. A citação tem teor afirmativo, o conceito citado é aparentemente
estritamente relevante para tal exploração e suporta teoricamente a argumentação tecida.

Em suma, ambas as discussões podem ser inseridas no rol do Orientalismo. Ambos
os CD parecem dedicar a função de problematização a respeito desse tema aos
intelectuais orgânicos. No CD dos DS as problematizações sobre os intelectuais
orgânicos foram mencionadas nos seguintes contextos:
Figura 39. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.
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Já no CD da IoC, as aparições da noção intelectuais orgânicos se concentraram nos
trechos a seguir:
Figura 40. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

1.18.4 Um emaranhado em Bourdieu
Figura 41. Conceitos interseccionais em Bourdieu.

Fonte: dados da pesquisa.
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Sintetizei os tópicos abordados concomitantemente pelos CD de DS e IoC, quando do
tratamento da relação entre os capitais (cultural e social) e poder e obtive os seguintes
eixos:
Figura 42. Desenrolar dos conceitos da teorização bourdiana.

Fonte: dados da pesquisa.

Analisei o comportamento das fronteiras e das conexões entre esses tópicos com
base na heurística da coocorrência e da sobreposição dos termos. Apresento o
resultado dessa análise por meio de dois mapas:
Figura 43. Mapa de coocorrência.

Fonte: dados da pesquisa.
Figura 44. Mapa de sobreposição.

Fonte: dados da pesquisa.

Pela análise da sobreposição, observei quais as propriedades discursivas em comum
compartilhadas entre os tópicos. Pela análise da coocorrência observei quais as
propriedades discursivas divergentes compartilhadas entre os tópicos.

Clique na casinha para voltar ao índice

127

Pela sintetização dos mapas acima, posso dizer que os três tópicos, além de estarem
próximos, também coocorrem nos textos, logo, são tópicos que se atravessam e se
complementam. Dado tal fato, tratá-los-ei ciente de seus traspassamentos.
Entendi que ao tratar de ‘corpos’ e suas aproximações semânticas o que esteve sendo
desenvolvido é a representação do posicionamento dos CD quanto ao postulado
dualista desenvolvido pela ciência e filosofia antigas entre mente e corpo. Este tópico
é atravessado pela noção de capital uma vez que trata simbolicamente da absorção
do capital cultural pelos sujeitos.
Figura 45. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Com esses segmentos, reafirmo que a noção de ‘corpo’ que aparece citada no CD da
IoC e dos DS não está relacionada ao corpo físico /biológico. Trata-se de uma
referência ao ser enquanto marcado pela cultura, nesse caso, em forma de capital
cultural.
Conforme podemos observar no CD da IoC, a princípio é tecida uma crítica ao corpo
idealizado,

desejado,

objetivado,

produtivo,

socialmente

demarcado

como

conhecedor, sábio e habilidoso, no que diz respeito aos usos do capital cultural
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internacional; ou seja, refere-se à formação de um sujeito portador de conhecimentos
e habilidades culturais caracterizadas como internacionais.
A noção de corporificação, que aparece tanto no CD dos DS quando da IoC, remete
a um estado da cultura em si própria. Nas teorizações mais antigas, ultrapassadas e
tradicionais, o corpo é considerado substrato biológico, naturalmente dado; corpo é
inquestionável e irrelevante; sobre ele, de forma separada, a mente se ergue com
sistemas sociais e culturais de significado (SILVA, 2008).
Com isso percebi que os discursos se direcionam para discussões a respeito das
habilidades requeridas, atribuídas e desenvolvidas pelo que seria uma espécie de
corpo cultural. A emergência desse tema é relevante para compreensão de que o
processo pedagógico não deve ser um investimento no cognitivo, mas, um processo
abrangente que requer afetividade na transformação e conformação dos corpos.
(SILVA, 2008)
Avançando para análise dos discursos acerca do conceito de campo acadêmico,
percebi que esse conceito é delineado tanto como objeto de disputa quanto produtor
de legitimações, que, por sua vez, geram os privilégios e desvantagens; inclusive para
entrar e manter-se no próprio campo acadêmico.
Figura 46. Fragmento textual.
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Fonte: dados da pesquisa.

Os segmentos abaixo demonstram o foco do movimento de disputa no que diz respeito
ao lugar do ‘Outro’ dentro do campo acadêmico. O lugar do ‘Outro’ nos DS é ocupado
pelos sujeitos ouvintes; já no texto da IoC percebi que esse mesmo papel é atribuído
aos sujeitos ocidentais.
Privilégios são reconhecidos como frutos do capital cultural produzidos por e para
esses “Outros”, portanto a eles mais acessíveis. O fragmento a seguir explicita esse
pensamento.
Figura 47. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Novamente a noção de capital está acionada como privilégio que permite aos agentes
atuarem de maneira disforme sobre o campo acadêmico. Essa perspectiva é ainda
mais desenvolvida ao longo dos textos, conforme podemos perceber na sequência.
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Figura 48. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Sendo aqui a pretensão mais descritiva do que avaliativa, não me permiti analisar a
adequação ou não da mobilização do conceito. O que me sinto segura para apontar é
a articulação do conceito ‘capital’ com a ideia de equidade mínima (de acesso e
permanência) no ES.
Figura 49. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Diante desses segmentos, apreendo que os privilégios e as desvantagens estão
citados como sendo produzidos no contexto do espaço acadêmico, mas, também,
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como caminhos que a ele conduzem. Melhor dizendo, são vistos como ferramentas
para adquirir ferramentas.
1.19 STRESZCZENIE (RESUMO CAPÍTULO V)

Tópico!
CD dos!autores!
DS!
!
CD dos!autores!
IoC!
!
Autores!
inserccionais:!
Conceitos!
Interseccionais!

Quadro 11: Resumo do Capítulo V
Descrição!
No!cômputo!geral!os!autores!Bourdieu,!Foucault!Padden,!Ladd,!Lane,!Bauman!e!
Humphries!foram!os!mais!citados.!!
Dentre!os!autores!brasileiros!citados!estavam:!Lopes,!Veiga!Neto,!Thoma,!Karnopp!e!
Campello.!
No!cômputo!geral!Leask,!Bourdieu,!Leong,!Hill,!Said,!Grenwald!e!o!Conselho!
Americano!de!Educação!foram!as!referências!mais!citadas.!!
Dentre!os!autores!brasileiros!citados!estavam:!Luna,!Sehnem,!Schaefer!e!Fantini.!
Os!principais!autores!citados!tanto!no!CD!dos!DS!quanto!da!IoC!foram:!Bourdieu,!Said!
e!Geertz.!
Os!conceitos!mobilizados!tanto!no!CD!dos!DS!quanto!da!IoC!foram:!capital,!poder,!
cultura,!imperialismo!e!intelectuais.!
Fonte: elaborado pela autora.
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GUFRA (DA ANÁLISE DA VTA EDUCULTURA)
Figura 50. Representação da noção de Gufra.

Fonte: dados da pesquisa.

A imaginação é mais importante que a ciência,
porque a ciência é limitada, ao passo que a
imaginação abrange o mundo inteiro.
Albert Einstein
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Neste capítulo, explico como produzi uma articulação epistêmica alicerçada na
confluência discursiva direcionada ao tratamento da indissociabilidade da cultura ao
processo educacional em uma perspectiva pós-colonial para aproximar DS e IoC.
Para isso, revelo como procedi qualitativamente sobre a confluência demonstrada
tecno-quantitativamente que justificou produção da VTA EDUCULTURA. Ou seja,
apresentarei e articularei os VCT que compõem a VTA EDUCULTURA de cada um
dos CD.
1.20 EDUCULTURA: ARTICULAÇÃO DOS COMPONENTES
Para tornar sua leitura mais fluída, apresentarei os componentes dos DS realçados
em azul e os componentes de IoC realçados em amarelo. Para facilitar o seu
entendimento, informo que, ao término de cada fragmento, coloquei entre parênteses
o código do texto ao qual cada componente citado pertence, lembrando que os textos
dos DS iniciam pela letra ‘d’ e dos da IoC pela letra ‘i’. Em suma, o que você encontrará
é:
Figura 51. Estrutura de apresentação dos CVT.

Fonte: elaborado pela autora.

Abaixo de cada quadro interpreto, problematizo e explico as possibilidades de
articulação. Então, hey ho, lets go!
1.21 PREÂMBULO:
Vamos ao primeiro componente:
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Figura 52. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

O componente acima se refere a um movimento social, ocorrido em 2011, que
envolveu todo o Brasil, no qual a comunidade surda se posicionou contra o
fechamento das escolas de surdos que estava por ser imposto pelo governo. Naquele
momento (e até atualidade), os surdos discordavam de que a escola inclusiva fosse o
único e melhor espaço para todos estudarem, aprenderem e se desenvolverem.
Os dizeres do CVT em questão fornecem nítidas evidências da impossibilidade de
separar cultura e educação para esse povo. Em uma frase de duas linhas, os termos
cultura e educação foram acionados de forma tão significativa que a remoção de um
deles seria suficiente para mudar o sentido epistemológico da frase.
Compreendo que o que está sendo disputado em nível macro é o deslocamento da
definição de surdez como uma deficiência a ser assistida para o reconhecimento da
surdez como uma diferença política. Compreendo que esse reconhecimento é erigido
a partir do entendimento da diferença como uma construção sócio histórica, sempre
oriunda de conflitos sociais e ancoradas em representações e práticas de significação
compartilhadas entre os surdos. (SKLIAR, 2015; McLAREN,1995).
Antes de continuar o desenvolvimento dessa análise, três considerações cruciais
precisam ser dispostas, apesar de estarem dispostas ao longo do texto retomo-as
agora de forma sintética, para localizar o leitor leigo no que se refere aos processos
didáticos pedagógicos que envolvem estudantes surdos:
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Figura 53. Organograma de ideias.

Fonte: dados da pesquisa.

Retomados esses três tópicos, confio que o ponto que quero explorar a seguir se torne
mais facilmente compreensível.
Sintetizando o que já estruturei em produções nas quais discuti temas relacionados
prioritariamente com a educação de surdos, o uso das línguas de sinais é defendido
por estudiosos dos DS como base para a formação das pessoas surdas. É o alicerce
da proposta educacional que se reconheceu como bilinguismo. Grosso modo, a
proposta da educação bilíngue para surdos transcende a questão linguística, pois
abrange questões socIoCulturais, políticas e identitárias. Nela argumenta-se que os
sujeitos surdos devam estar expostos o mais cedo possível à língua de sinais para
garantir o desenvolvimento de habilidades e competências metalinguísticas.
(PEREIRA;KRIEGER, 2018; PEREIRA; SENHEM, 2018).
Pesquisas atuais (e antigas também) ao redor do mundo todo apontam que, mesmo
empregando serviços profissionais de tradução para ultrapassar as barreiras
linguísticas, é plenamente possível fracassar miseravelmente na educação de
pessoas

surdas.

Normalmente,

isso

ocorre

com

abordagens

atropeladas,

empreendidas por instituições de ensino, para atender legislações (STROBEL, 2015).
Aproveito esse tópico para abordar um importante aspecto dos processos de CI que
é a pesquisa internacional comparada. No que se refere à consolidação dos direitos
conquistados pelos surdos no Brasil, as pesquisas internacionais desenvolvidas em
países como Estados Unidos, França, Inglaterra, etc, são citadas como cruciais.
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Entendo que é por meio delas que relações regulares observáveis de sucesso no
desenvolvimento educacional de surdos sob condições didáticas bilíngues puderam
ser estabelecidas entre contextos nacionais diversificados.
Quando citei eventos como os movimentos surdos ao redor do mundo e vinda do
professor argentino Carlos Skliar para o Brasil como propulsores das propostas
“antropológiculturalistas” na experiência social surda foi para agora evidenciar que as
conquistas sócio-intelectuais surdas não se consolidaram em um isolamento
desarticulado, mas, sim, com base em um rico intercâmbio intelectual transnacional.
Reconheço que a constituição das realidades ontológicas surdas só foram possíveis,
por causa da internacionalização do conhecimento, que tem sua gênese no ES.
Não quero com isso adotar uma postura durkheiniana de que ao mesmo efeito sempre
corresponde a mesma causa, mas reafirmar o pressuposto que trago de que entre
estabelecer relações entre relações tem contribuído nas pesquisas de DS a ampliar
os debates frente a situações complexas. Comparações transculturais socialmente
envolvidas contrapõem-se ao estilo cientifico cartesiano, pois reconhecem o
envolvimento e o que Shriever (2018) refere como socIoCentrismo, uma atitude
mental que leva em conta o comprometimento com os grupos sociais.
Mesmo sem me posicionar ‘durkheinianamente’ ou biologizantemente, me permito
convencer pelo DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e
acredito que o princípio da loucura esteja em repetir a mesma ação sob o mesmo
objeto diversas vezes, esperando obter diferentes resultados. Um dado negativo ainda
é um resultado, como já apontei, a socialização do acúmulo de fracassos na oralização
ao redor do mundo foram os propulsores da abordagem que ficou conhecida como
Comunicação Total. Nessa perspectiva, todas as formas possíveis de comunicação
eram praticadas, por professores ouvintes, no treinamento de surdos, até mesmo
alguns sinais eram permitidos. Ainda assim, resultou em vergonha, desgraça e
humilhação para toda uma raça83. Ainda hoje, resiste o pensamento de que surdo se
resolve com intérprete e a inserção desse professional em alguns contextos torna a
situação educacional ainda mais caótica.

83

Mufasa (2014).
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Em meu entendimento, isso ocorre porque em relação às barreiras linguísticas, as
barreiras atitudinais são como a maior parte dos outros humanos em relação a mim:
maiores e mais fortes. Descontrações à parte, e aproveitando a possibilidade de
conectar as epistemes, vários os estudos da IoC têm evidenciado que a fluência na
língua do país anfitrião não protege estudantes em mobilidade de situações de
menosprezo, segregação e sofrimento.
Isto posto, resumo que ultrapassar a barreira linguística não é suficiente para garantir
um espaço educacional no qual todos os surdos possam viver plenamente a
complexidade dos processos de ’ensinoaprendizagem’ que ali se desenrolam; atender
especificidades culturais pressupõe resguardar e valorizar as diferenças do sujeito.
Em vista disso, a diferença linguística é apenas uma linha de um gigante emaranhado
de possibilidade, por isso identifico a associação entre cultura e educação como
central no componente destacado.
Apresentarei agora componentes extraídos do CD da IoC para demonstrar que o
mesmo pode ser dito a respeito do efeito da VTA EDUCULTURA nesse CD:
Figura 54. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Além de demonstrar confluência discursiva no que diz respeito ao tratamento da
cultura no processo educacional, essas breves, mas necessárias, palavras extraídas
da VTA EDUCULTURA no CD da IoC indicam um posicionamento epistemológico
diante da complexidade que é o fenômeno ‘EDUCULTURAl’. Por meio da relação
intrínseca estabelecida entre educação e cultura, a própria conceituação de educação
passa a ser expandida, levando em consideração a imensa gama de aspectos da vida
social que influenciam e que são influenciados pelas incomensuráveis dinâmicas
culturais alastradas no espaço social.
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No território educativo, o patrimônio científico-cultural acumulado pela humanidade
deveria ser acessível aos estudantes. No primeiro componente, o enunciador aponta
a expansão da função formativa conteudista da educação. Em estudo anterior, utilizei
o pensamento bourdiano para exprimir que a escola é o principal meio pelo qual a
classe dominante se mantém porque, em esmagadora sua maioria, as instituições de
ensino84, contemplam apenas saberes considerados universais; saberes que
constituem e são constituídos pelo arbitrário cultural dominante.
A reprodução dos conteúdos culturais e simbólicos arbitrários, a que se refere o
primeiro componente, é encoberta pelos próprios sistemas de ensino que dissimulam
sua real atuação, apregoando a cultura escolar como neutra, descomprometida, livre
de interesses hierárquicos, por tanto, legítima; assim, as instituições de ensino,
instituem um contínuo processo de homogeneização cultural e naturalizam a violência
simbólica que exerce constantemente sobre os sujeitos, que nele não se enquadram,
para a ele sucumbir BOURDIEU; PASSERON, 1982).
Figura 55. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

No segundo componente, trago um recorte que indica um traço do novo
posicionamento epistemológico que hipotetizei estar se formando nos CD que
discutem os processos de internacionalização no campo educacional. Interpreto que
a ênfase dada ao contexto cultural enquanto basilar no currículo do curso de psicologia
pode ser generalizado, para que possamos melhor compreender o movimento atual
de “EDUCULTURAção” que tem penetrado nos processos de internacionalização da
educação em escala mundial; como citei, tal movimento eclode em resposta ao

84Reconhecemos

algumas exceções e iniciativas
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processo colonial que vem se proliferando ao longo dos últimos anos nas instituições
de ensino.
Além de ser entendido com um CD de perspectivas ‘EDUCULTURAis’ pelo enfoque
teórico conceitual dado ao contexto cultural, o CD da IoC entra em confronto com os
próprios processos de internacionalização ao exercitar a autorreflexão.
Figura 56. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

A esse respeito Knight (2008, p.13) alerta que a internationalização deve ser
compreendida como processos que “intended to complement, harmonize, and extend
the local dimension—not to dominate it. If this fundamental truth is not respected, a
strong possibility exists of a backlash and for internationalization to be seen as a
homogenizing or hegemonic agent.”.Do contrário, a internacionalização fracassa pois
perde seu real foco.
Figura 57. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Em ambos componentes, nesse e no anterior, o poder exercido por países do norte
para difundir seus projetos imperiais é destacado em tom acusatório. Em função disso,
considero-os como movimentos de contra conduta à visão tradicionalista de
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internacionalização; as discussões contemporâneas são claras em declarar que “there
is no one size fits all model of internationalization.” (KNIGHT, 2017, p.31).
Com inspiração na teorização foucaultiana, aceito que o poder não é totalizante, é
lugar de disputa; assim sendo, reconheço que nos componentes supracitados reside
potência de combate contra o desperdício de experiências e de existências.
Pressuponho que o desperdício de existências humanas gerou e ainda gera ausência
humanidade em todos os sentidos85. Nesta esteira do pensar Veiga-Neto (2011)
elucida que, pela perspectiva foucaultiana, persistimos em dar as costas à metafísica
e não perguntar “o que é isso?”, mas perguntar “como isso funciona?” Essa
perspectiva nos possibilita admitir o reconhecimento dos aparatos imperiais de
convencimento de uma suposta soberania cultural como ponto de partida e seguir em
frente, buscando detectar como ele funciona.
Uma das formas de funcionamento é a inominidade do diferente; diferente que vira
anormal e, quando bem adestrado, é promovido a exótico. Se torna atração, diversão,
passatempo. Ninguém é bobo da corte, o bobo é o bobo, indiferente do “quem” ocupe
esse corpo. A inominidade, à qual os negros foram submetidos, por exemplo, não é
culpa da história, é uma estratégia social de produção da inexistência humana; quem
não tem nome não é. Ela diminui a culpa pela dominação e justifica violência; em tom
afetuoso, de “um dia tu irás entender e me agradecer por isso” seduz e conquista; cria
ilusão de alcance do impossível.
Puxei essa linha de pensamento, para que recordemos que outros inomináveis (o
ceguinho, o surdinho, a japinha, o manquinho, aquela menina, o judeu, nêgu) não são
produzidos à distância de um oceano. Ao contrário, como dizemos em Libras, são
produzidos “frente a frente”, na proximidade de uma lágrima seca, invisível porque
opera para dentro. A obra “O apanhador de pipas” captura um pouco dessa amarga
biografia de nós86 e expõe de modo comovente.

85 Para evitar converter minha breve inspiração foucaultiana em ecletismo, deixo para Noan a prazerosa
discussão a respeito da natureza humana, quando digo ausência de humanidade uso o sentido literal.
A bomba em Nagasaki produziu ausência de existência, a ausência de pessoas foi consequência direta.
86Para as obras acadêmicas: O local da cultura de Bhabha (2015), A política da diferença de Santos
(2011) são obras que amarram delicadamente esses processos a correntes de pensamento teórico e
pouco monocromáticas.
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Se o pensamento de que essa produção é cotidiana gera desconforto com o espaço
social que produzimos, perceber que é pelas instituições de ensino, lugar de
passagem obrigatória de todos os jovens no Brasil e na maior parte dos países
ocidentais, que ela é legitimada e disseminada nos indica o funcionamento de uma
pecinha na engrenagem social.
Os componentes que apresentarei a seguir demonstram no CD dos DS um movimento
de contra conduta similar ao que acabo de aferir no CD da IoC:
Figura 58. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

O tom acusatório que apontei no destaque dado ao poder exercido na difusão dos
projetos imperiais globais aqui está aplicado para referir uma ação local de um projeto
imperial cultural maior. As relações entre imperialismo cultural não são diretas, nem
lineares entre CD; o nacionalismo é um elo causal que funciona da mesma forma em
ambos; irei mostrá-lo como lógica maior que rege o imperialismo cultural CD dos DS.
Quero me assegurar de que o leitor possa acompanhar minha retórica. Então,
retomarei um ponto crucial que citei ao discutir as condições de emergência dos DS.
Refiro-me ao Congresso Internacional de Professores Surdos, comumente citado com
Congresso de Milão, ocorrido em 1880, na Itália. Mencionar esse evento com um
marco e ressaltar seu o caráter decisivo é de praxe. Porém, é ingênuo atribuir a ele o
início absoluto das políticas e práticas coloniais no que diz respeito aos surdos; pelas
ranhuras na história, entendo que o evento é um marco da legitimação oficializada
dessas ideias, que vinham se propagando ao longo daquele século.
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Trata-se do período no qual a Europa vivenciara a política expansionista de Napoleão
que dilacerou vários países; como consequência a Itália buscava unificação política
e linguística; Von Bismarck, chanceler da Prússia, busca unificar todos os povos de
língua e cultura alemãs em torno de um só Estado; dentre os choques de interesses
gerados por essa empreitada eclode a rivalidade entre França e Alemanha pela posse
da região da Alsácia Lorena em 1870, que culminou no assim chamado revanchismo
francês.
É comumente destacado que Escola Alemã87 defendia que a aquisição da fala oral, e
Escola Francesa88, posicionada em defesa de projetos educacionais que acolhiam o
uso da comunicação por sinais, também se digladiavam nas discussões sobre
educação de surdos nessa mesma época. Do ponto de vista da macro história cultural
esse é um período que expressou o que Scheirer (2018) chamou de nacionalismo
metodológico. Contrastando com pesquisas que discutem encontros interculturais
internacionais, as nações estavam tão preocupadas com sua auto imagem, sua
individualidade cultural e política, que buscavam construir no povo uma identidade
homogeneizada.
Contextualizados alguns acontecimentos, indexo o Congresso de Milão ao contexto
global da época de seu acontecimento como parte de uma política linguística de
abolição de dialetos, em prol da unificação das nações; na busca da unificação das
línguas nacionais, dialetos menores, línguas de herança e de sinais são considerados
desvios linguísticos.
O imperialismo cultural que incide sobre o povo surdo é atravessado por objetivos
políticos nacionalistas velados, ou não, que o imperialismo linguístico visa atender.

OHANN CONRAD AMMAN foi o principal percursor do movimento oralista alemão, ele não fazia uso
da língua gestual, pois acreditava que os gestos atrofiavam a mente. O movimento oralista alemão
estabelecia a crença de que a nossa humanidade residia na nossa possibilidade de fala. A obra
publicada em 1704, foi o start para a construção do modelo alemão para a educação institucionalizada
do surdo. (Amman, Johann Conrad». In: Chisholm, Hugh. Encyclopædia Britannica. A Dictionary of
Arts, Sciences, Literature, and General information (em inglês) 11.ª ed. Encyclopædia Britannica, Inc.
(atualmente em domínio público). Disponível em: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014269/2001-07-10/
88 O francês Desloges defende a ideia de que a língua gestual (Antiga Língua Gestual Francesa) já
existia, mesmo antes do aparecimento das primeiras escolas de surdos, como criação dos surdos e
sua língua natural. Já Charles-Michel de l'Épée empregaca o método de educação centrado no uso de
gestos (sinais, no Brasil), baseando-se no princípio de que "ao surdo-mudo deve ser ensinado através
da visão aquilo que às outras pessoas é ensinado através da audição". (BERTHIER, 1852). Disponível
em: http://www.gutenberg.org/ebooks/36972
87
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Trago o componente a seguir para confrontar a argumentação que até aqui teci
diretamente com o CD da IoC:
Figura 59. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Uso o excerto acima como fechamento da ideia de nacionalismo como um elo causal
que funciona da mesma forma em ambos os CD. O componente está em um contexto
de discussão da falta de perspectivas diversificadas nos currículos ocidentais. Muitos
dos quais ainda resguardam políticas monolíngues nos sistemas de ensino. Passo
agora a problematizar mais efeitos desse imperialismo cultural monolíngue.
A atenção demonstrada à formação de professores converge para a discussão que
Appiah (2007) há mais de dez anos vem tecendo a respeito do confronto com uma
regulação transnacional da ação curricular que tem se configurado como desafio ao
exercício da docência.
Dessa mudança processual abrangente, uma atitude cosmopolita docente, dentro dos
vários significados que o termo pode ter, é requisitada. Essa atitude é descrita por
Giddens (2014) como um imperativo cosmopolita fundado pela exigência de aprender
a viver em um espaço global.
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Figura 60. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Os exemplos ‘estrangeiros’ que trago são aqui dispostos no sentido de articular
fenômenos internacionais para produzir uma reflexão discursiva a respeito das
configurações políticas e culturais comuns para compreender as questões de políticas
educacionais e legitimação ideológica face a urgentes problemas sociais que
efetivamente estão acontecendo ao redor do globo. Kusters (2011) apresenta que
pessoas surdas nos Estados Unidos e em outros lugares do norte global usam o termo
Deaf World para referir-se às suas redes sociais “ they have set up, and not to any
notion of geographical location” (LANE, HOFFMEISTER; BAHAN 1996, p. 5).
No nível de interpretação e articulação de relações com relações que quero
estabelecer, identifico que as estruturas dominantes do sistema internacional estão
plenamente conectadas às do sistema nacional.
Figura 61. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.
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Declarei que articulação não será apenas tratada como uma interseção, mas sim
como aquilo que “conecta esta prática com aquele efeito, este texto com aquele
significado, este significado com aquela realidade, esta experiência com aquelas
políticas”. Relaciono os relatos acima como causa e efeito. No primeiro excerto, temos
explícita uma situação social derivada de práticas de monolinguíssimo; no segundo,
exibe-se o efeito: baixa autoestima do que é diferente.
Para complementar essa análise, explorarei ainda mais o último trecho do
componente do CD da IoC com um componente do DS.
Figura 62. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.
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Observe como a diferença linguística é problematizada em convergência dentro dos
CD:
Figura 63. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Entendo que os segmentos acima exibidos são fruto das políticas linguísticas que
discuti anteriormente. Relaciono-os agora com a experiência de Leask (2007) no que
tange a situação dos estudantes orientais também deficientes do capital linguístico e
cultural oficial das instituições anfitriãs. Apoiada no que ela chamou de ‘foucauldian
sense’, a autora problematiza as construções discursivas feitas dos estudantes
orientais em relação ao plagiarismo.
The discourse of plagiarism constructs students from diverse cultures in
particular ways: firstly, as culturallyinferior others who must be taught how
to learn other than by rote and imitation,whose learning style and strategies
impede critical thinking and are likely to result ininadvertent plagiarism; or
secondly, as desperate, embattled and inferior learnerswhose only means
of coping in the superior world of the Western academy is todeliberately
plagiarise, to take others’ worDS and ideas as their own in various wayssuch
as ‘patchwriting’, in which case they are both stealing and cheating. (LEASK,
2007).

Ainda segundo ela, as referências a estudantes asiáticos buscam transmitir um corpo
específico de informações com base em valores, atitudes e crenças fortemente
incorporados nos pensamentos e ações ocidentais. As referências de aprendizagem
mecânica, inocência, hábito de plágio, etc, atribuídos aos estudantes internacionais
orientais, infantilizam e insultam tanto os alunos quanto sua herança cultural. Mesmo
assim, a crença de que todos os estudantes asiáticos aprendem da mesma maneira
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(são homogêneos como um grupo), e que isso é diferente e inferior ao modo como os
não-asiáticos aprendem, persiste.
Amarrando os componentes acima ao contexto geral de existência surda, podemos
ver que referências coloniais estereotipadas são globalmente compartilhadas, nesse
contexto por surdos e orientais, mas também podem ser extrapoladas para mulheres,
negros, crianças e demais grupos minoritários. A emergência dos DS e os demais
estudos contra hegemônicos que se abrigam no guarda-chuva dos Estudos Culturais
para confrontar as teorizações estereotipadas que se fortalecem no seio das ditas
“Grandes teorias” demonstram que onde há poder há resistência.
Figura 64. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

O carisma dos Estudos Culturais é comumente citado, bem como o fato de que estes
se espalham principalmente porque as pessoas se identificam com eles. Na esteira
dessas teorizações, permito-me pensar que os próprios estudos subordinados devem
também ser considerados heterogeneidades. O fragmento que segue mostra um
pouco mais dessa perspectiva:
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Figura 65. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Falar sobre DS, feminismo, teoria queer, e outros estudos subalternos como
totalidade, pode ser uma emboscada que conduz à mesma homogeneização feita com
os estudantes orientais supracitados; com isso, há iminência de cometer os mesmos
erros que são atribuídos à ideologia dominante, quais sejam, involuntariamente
descrever somente surdos homens, brancos, de classe média e com acesso ao capital
cultural ocidental dominante e excluir surdos de classes populares, surdos negros,
surdos índios, surdas mulheres, surdos meninos de rua, surdos gays (SKLIAR,
2015).
Analisando os encontros surdos internacionais, Kuster (2015) enuncia que as
inúmeras diferenças entre pessoas surdas de diferentes backgrounds são
substanciais, “these differences include nationality, ethnicity, class, mobility,
educational levels, and of course, language, among other things” (KUSTERS, 2015,
p.12).
Como complemento à análise que estou tecendo, empresto uma simpática expressão
de Nietsche para dar algumas marteladas no CD dos DS. Conceber os sujeitos que
se representam nos estudos subordinados como um grupo homogêneo e uniforme é
uma emboscada que parece recorrente no meio acadêmico. Os DS também partilham
discursos totalitários nesse espaço. Disso temos as teorizações de intelectuais que se
voluntariam a organizar os surdos em portadores de grande ou pequeno S.
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Os componentes abaixo exibem mais disso no que se refere ao CD dos DS:
Figura 66. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Atentemos que, quando o enunciador se refere ao ingresso dos DS no currículo do
Ensino Superior, ele faz referência ao lugar privilegiado que ocupa a intelectualidade
nas discussões a respeito da surdez, representada nesse excerto por “who work as
academics”. Por essa evidência, percebemos demarcada uma tensão entre os
portadores do conhecimento científico e os portadores dos conhecimentos selvagens.
Sem desconsiderar o movimento para inclusão dos saberes “whose culture differs
from the one that is common to academia” é possível inferir que é a ausência desses
saberes que torna esse discurso possível. Ou seja, a realidade que impulsiona o
movimento incentivado pelo excerto em prol da aceitação e valorização desses
saberes é a marginalização dos mesmos.
Pela expressão que antecede “it is not only those who work as academics who have
views and thoughts about their language, community, and culture” penso que a
condição de possibilidade do aparecimento da externalização desse pensamento é o
desdenho por parte dos intelectuais acadêmicos em relação aos saberes marginais.
Admitimos que a ciência moderna construiu-se contra o senso comum que considerou
superficial, ilusório e falso, logo, reconheço na realidade que o componente apresenta
a conduta básica de cientistas modernos, mas interpreto a postura defendida pelos
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enunciadores como pós moderna,89 na medida em que ela demonstra reconhecer no
senso comum virtualidades para enriquecer a relação acadêmica com o mundo.
Parafraseando Galadriel, I amar prestar aen, han mathon ne nem, han mathon ne
chae a han noston ne ´wilith90. Não só o mundo se transforma pela tecnologia, mas
também as formas de perceber o universo que nos cerca são remodeladas.
Retomando um pensamento já compartilhado, a evolução tecnológica digital ocorreu
primordialmente devido ao descontentamento humano com as situações de
desconforto que lhe sobrevinham; nosso pensamento, linguagem e, comportamento
se tornaram mais complexos e procuramos resolver nossos problemas imediatos e
mediatos de formas cada vez mais elaboradas. Saímos de nossas cavernas,
exploramos o mundo e nele nos encontramos em novas formas de nós, encontramos
novas formas de nós, ou, os Outros (PEREIRA; KRIEGER, 2018).
O entrelaçamento que percebo na percepção que os CD evidenciam desse
movimento de mudança no mundo vão além das consequências dessas mudanças e
da denúncia, envolvem novas formas de propor e pensar em como lidar com essas
mudanças todas, sem entoar um vibrante “pare o mundo que eu quero descer”.
Abordagens de cunho “prefixo relativo à multiplicidade mais radical cultura” são
deliberadamente propostas.
Figura 67. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Percebamos como esse componente traz destacada a MFI como estopim para a
problematização do cruzamento cultural nas instituições educacionais e transcende o
processo de reflexão para a EB. Reconheço a experiência internacional promovida

89

SANTOS,1989
mundo mudou; posso sentir na água; posso sentir na terra, posso cheirar no ar..

90´O
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pelas tradicionais práticas de MIF, vivenciada na maior parte das vezes pelos
chamados intercâmbios educacionais, como uma das formas mais antigas de
internacionalização.
Portanto, o que identifico como inabitual, nas discussões do campo da
internacionalização é a transferência da tradicional preocupação da MFI praticada por
jovens e adultos para as crianças envolvidas nesse processo. Os discursos no CD da
IoC dão atenção com quase exclusividade ao espaço do ES, sendo ele o lócus da
própria definição mais amplamente aceita de IoC.
A predominância de pesquisas contemplando a internacionalização no ES é um
achado de pesquisas atuais que convergem com a RSI que apresentei anteriormente.
Digo isso, seguindo pistas atuais deixadas por Thiesen (2017), que considera não
existirem, na literatura do campo educacional e curricular, definições para
internacionalização do currículo na Educação Básica (ICEB) como objeto de
conhecimento.

Ele

propõe

como

conceito

preliminar

o

entendimento

de

internacionalização do currículo na Educação Básica como um movimento, ainda
inicial, com motivações de natureza política e econômica, que se fortalece mobilizado
predominantemente por influência de organismos estatais ou privados – os quais
operam em espaços e instâncias transnacionais. Para estudiosos dos DS,
transnacionalismo se refere “to global or cross-border connections that transcend or
break down National borders, and recently it has been a widely embraced concept in
both activist and academic circles.” KUSTERS, 2011, p.4).
Os movimentos contemporâneos pela internacionalização da educação, os quais se
fortaleceram em contextos globais na/da Educação Superior, sobretudo após os anos
80. Neste ponto, é possível interpretar que o primeiro componente demonstra que a
força dos movimentos pela internacionalização do ES mobilizam, por extensão, ações
na direção da ICEB (THIESEN, 2017).
Nos dois excertos a seguir, apresento preocupações contemporâneas convergentes
em ambos os campos que identifiquei:
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Figura 68. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

A movimentação de pessoas, conhecimento, cultura e tecnologia é um aspecto da
globalização impulsionado pelas novas tecnologias digitais. Para Knight (2015), a
internacionalização recebeu da globalização influências positivas e negativas, e
embora os dois processos sejam fundamentalmente diferentes, há entre eles um elo
de grande proximidade. Estudos no campo dos DS a respeito da transnacionalização
surda esclarecem que a mobilidade não ocorre apenas no espaço físico, mas também
no espaço virtual. A dicotomia entre ciberspace e espaço geográfico é falsa, pois
“many ties operate in both spaces and physical space and cyberspace interpenetrate
as people actively surf their networks online and offline” (KUSTERS, 2011, p.8).
Outra faceta que tem ganhado espaço nas discussões sobre internacionalização nos
últimos anos, é explorada aqui, a MIV. Entendo a MIV como uma das práticas de IaH,
pois ela pode promover, no campus, atividades que estimulam conhecimento e o
intercâmbio de conhecimento entre estudantes que não compartilham do mesmo
espaço, cultura e ou língua.
A adjetivação do trabalho como multicultural aponta uma perspectiva um tanto quanto
delicada. Destacar a diversidade de formas culturais no mundo, que agora se encontra
declaradamente globalizado, é um lugar comum no novo óbvio discursivo. Silva
(2011) alerta que os fenômenos de homogeneização que ocorrem veladamente
nesses espaços conflituosos dividem espaço no meio do discurso multiculturalista. A
diversidade cultural é fabricada por meio do discurso multiculturalista, que tem sua
origem em países do norte (SILVA, 2011). Ao problematizar as relações entre surdos
do norte global e surdos do sul global, Kusters (2015) elucida que esses conceitos
existem um em relação ao outro.
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O link que pode ser estabelecido entre os CD está notabilizado nos componentes a
seguir que acenam, por meio de diversas escolhas semânticas, para as mesmas
dinâmicas de acolhida intercultural.
Figura 69. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Outro link que proponho está relacionado com a proposta de pesquisa colaborativa no
ES abordada pela IC, na qual de Wit (2017) salienta que “researchers and practitioners
need to think critically about a number of issues related to research paradigms,
approaches, and practices” (p.23). No desenvolvimento dessa ideia, duas questões
são levantadas. Apresento-as abaixo, e proponho pensar no componente acima como
possibilidade de resposta pelo campo dos DS:
i)

What kind of collaboration and engagement in research do we need in
order to develop an inclusive and representative international dialogue
where all are given space, heard, and represented?

ii)

How do we engage in collaboration that is grounded in respect?

A seguir, apresento mais um CVT da VTA EDUCULTURA DO CD dos DS que
interpreto ser também possibilidade de resposta para essas questões levantadas por
de Wit (2017) no CD da IoC:
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Figura 70. Fragmento textual.

!
Fonte: dados da pesquisa.
.

Entendo que o apelo para que o espaço educacional tenha tantas visões e missões
como grupos culturais que ali estão hospedados pode ser plenamente atendido pela
internacionalização inclusiva e pela IoC pela perspectiva intercultural. Ou seja, o
desafio de (sobre) viver nesse mundo alterado por nós e por nossas TD é de todos.
Aproximando essa discussão da realidade em que me situo academicamente, Luna e
Bonna (2018) defendem que a revelação da diversidade cultural não surgiu como uma
súbita verdade longamente negligenciada. Segundo eles, o que se tem é a descoberta
das culturas pela cultura; os componentes acima que se referem ao campo dos DS
reiteram a importância de uma abordagem EDUCULTURAl no processo formativo dos
surdos; as teorizações que tenho apresentado em torno da IoC acenam para essa
mesma abordagem.
Interpreto que para “develop a better understanding among diverse peoples and bring
about positive change in the world” que Jooste e Heleta (2017, p.17) citam ser uma
necessidade do campo da internacionalização do ES é necessário permitir que esses
diversos povos tenham espaço para se representarem. Então, considerar e valorizar
as visões dos grupos culturais que são hospedados nas instituições de ensino parece
o caminho mais óbvio quando consideramos que “ the attention now given to the
international dimension of higher education should not overshadow or erode the
importance of local context” (KNIGHT, 2017, p.8).
Ainda a respeito do apelo supracitado, trago novamente Jooste e Heleta (2017) para
quem um genuíno dialogo internacional na arena da internacionalização do ES “can
be developed through the establishment of interlinked global research commons to act
as vehicles for the enhancement of research capacity and collaboration around the
world” (JOOSTE E HELETA, 2007, p.3). Ou seja, o discurso do componente
supracitado encontra respaldo na ideia de CI pelo viés da colaboração participativa
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epistemológica, ou, da aproximação epistêmica, para usar os termos que empreguei
nesse estudo.
Com os componentes a seguir inauguro um novo tópico de problematização, o das
possibilidades que esses discursos que tenho articulado abrem.
Figura 71. Fragmento textual.

Fonte: dados da pesquisa.

Penso que o pensamento ‘policêntrico’ tem sido propulsor dos novos discursos sobre
o processo de internacionalização com os quais estou deparando nessa pesquisa.
Com o desenvolvimento desse tipo de pensamento, o uso das línguas de sinais e a
presença da cultura surda passam a ser entendidos mais como possibilidade e menos
como desafio. O projeto educacional de valorização das culturas do mundo envolve
valorização das culturas internas de cada país.
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Figura 72. Fragmento textual.

!
Fonte: dados da pesquisa.

Quero agora abordar alguns pontos de enriquecimento produzidos pelos processos
de internacionalização. Parto da ideia de articulação para fazê-lo, mencionando o
programa de internacionalização Frontrunners. Este projeto é referido como espaço
de empoderamento e oportunidade para jovens surdos que têm como objetivo “ has
shifted and the curriculum has broadened. The emphasis on leadership did not
disappear but has lightened, and there is a growing focus on sign language work in the
curriculum” (KUSTERS; FRIEDNER, 2015, p.21). Nesse programa, os participantes
de diversos países se encontram e são constantemente forçados a gerir suas
similaridades e diferenças linguísticas e culturais. De acordo com os professores do
programa,

em

suas

práticas

pedagógicas,

eles

criam

oportunidade

para

aprendizagens e discussões que estimulam a consciência ética em profundas
reflexões.
O enriquecimento da experiência acadêmica que pode ser ainda mais ampliado
quando tratado em parceria com DS.
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Figura 73. Fragmento textual.

!
Fonte: dados da pesquisa.

Atrevo-me a caminhar pelo CD dos DS com teorizações da IoC para embrenhar ainda
mais nas articulações que tenho alcançado. Faço isso, trazendo um argumento tecido
na teorização da IoC para sustentar a proposta educacional que vem sendo construída
sobre a EDUCULTURAção dos surdos, “good pedagogy neeDS to recognize
difference and individuality, and should notconstruct difference as a deficiency”
(LEASK, 2007, p. 168) .
A perspectiva clínica, do ponto de vista tradicionalista que pensa a surdez como algo
a ser curado e não leva em consideração as particularidades do sujeito surdo é uma
das maiores críticas tecidas pelos DS e um dos maiores pontos de resistência dos
autores desse CD (LOPES, 2017). Pelo campo dos DS “publications and courses
began to emerge which sought to reframe Deaf individuals as being defined more by
their cultural practices and affiliations than by their disability” (BAUMAN, 2002, p. 272).
Nesse sentido, gostaria de argumentar como a ampliação das perspectivas que o
processo de IoC pode promover contribuem para que as VT que guardam dizeres
contra hegemônicos e de resistência ao discurso médico-biologizante, do CD dos DS
se fortaleçam. Trago alguns componentes a respeito do que ficou conhecido no campo
da educação médica como saúde global.
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Figura 74. Fragmento textual.

!
Fonte: dados da pesquisa.

Conforme já defendi em estudo anterior, creio que o currículo é a dimensão onde
materializam-se as intenções pedagógicas das instituições de ensino (PEREIRA;
SENHEM, 2018c). Um currículo internacionalizado seria então aquele que irá engajar
os estudantes com pesquisa internacional e com a diversidade cultural e linguística e
desenvolver intencionalmente sua perspectiva internacional e intercultural como
profissionais globais e cidadãos e que garantirá que os estudantes estejam mais
preparados para viver e trabalhar num mundo mais interconectado (KNIGHT; 2014;
LEASK, 2015).
Conforme apresentei nas revisões de literatura que fundamentam essa pesquisa, os
movimentos que destacaram a necessidade urgente de garantia dos direitos humanos
para o exercício da cidadania e participação social das pessoas surdas geram a
conscientização e o envolvimento de profissionais de diversos campos, a
multiplicidade de perspectivas tem ampliado o leque de possibilidades no campo dos
DS.
Isso envolve também os profissionais do campo clínico e médico. A pesquisa
“Programa de Avaliação Nacional do Desenvolvimento da Linguagem do Surdo
Brasileiro”, que avaliou competências como leitura alfabética e orofacial, compreensão
de leitura de textos, vocabulário de escrita e qualidade ortográfica da escrita,
vocabulário em Libras e Português, memória de trabalho, entre outros, representa um
dos maiores conjuntos de dados já reunidos em todo o mundo sobre o
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desenvolvimento escolar dos estudantes surdos brasileiros durante um período de dez
anos.
O estudo de cunho quantitativo foi realizado na Universidade de São Paulo
(USP), realizada pelo Professor Fernando Capovilla, entre 2001 e 2011,,
financiada pelo MEC através de órgãos, como o Capes e o INEP e pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) representa um dos
maiores conjuntos de dados já reunidos em todo o mundo sobre o
desenvolvimento escolar dos estudantes surdos brasileiros durante um
período de dez anos; o estudo atingiu todas as regiões do país e examinou
9.200 estudantes surdos brasileiros do 1º. ano do ensino fundamental, até o
ensino superior, em diversas baterias de testes estandardizados, durante 26
horas e concluiu que:
[...] os estudantes surdos aprendem mais e melhor em escolas bilíngues
(escolas especiais que ensinam em Libras e Português) do que em escolas
monolíngues (escolas comuns que ensinam em Português apenas).
[...]competências como decodificação de palavras e reconhecimento de
palavras, compreensão de leitura de textos, vocabulário em Libras, dentre
outras, foram significativamente superiores em escolas bilíngues do que em
escolas comuns (CAPOVILLA, 2011, p. 86 e 87).

A argumentação sobre o CVT supracitado encontra respaldo teórico e prático.
Evidentemente que um sujeito formado por um currículo encharcado pelas
perspectivas propostas pela IoC tem melhores condições de levar em consideração
as particularidades dos sujeitos surdos no exercício de sua profissão, ao desenvolver
pesquisa em seu campo e ao propor intervenções e/ou políticas públicas voltadas a
essa população.
1.22 STRESZCZENIE (RESUMO)
Quadro 12: Resumo do Capítulo VI.
Pela!VTA!EDUCULTURA!apresentei!pontos!
Verifiquei!que!o!enriquecimento!da!experiência!
articulatórios!entre!componentes!da!
acadêmica!proposto!pelas!práticas!de!IoC!pode!ser!ainda!
episteme!de!DS!e!IoC.!
mais!ampliado!quando!tratado!em!parceria!com!DS.!
Identifiquei!preocupações!contemporâneas! Percebi!que!dinâmicas!de!acolhida!intercultural!
convergentes!nos!CD.!
idênticas!podem!ser!encontrados!nos!CD.!
Argumentei!que!um!sujeito!formado!por!um!currículo!encharcado!pelas!perspectivas!propostas!pela!
IoC!tem!melhores!condições!de,!no!exercício!de!sua!profissão,!levar!em!consideração!as!
particularidades!dos!sujeitos!surdos.!
Fonte: elaborado pela autora.
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CAFUNÉ
Figura 75. Representação da noção de Cafuné.

Fonte: www.boredpanda.com

-Acaba logo, desliga esse troço e vai dormir antes
que eu vá aí.
-Ah, mas se eu for aí.
(silêncio longo)
-Se eu for aí!
Zelaide Monteiro Inthur (2008)
(Ps.: minha vó enquanto eu escrevia o primeiro
relatório de estágio.
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Uma busca breve no Google devolve dois sentidos principais à palavra cafuné, sendo
eles o “estalido produzido com as unhas na cabeça de outrem como quem cata
piolhos” e “carícia em geral, com a ponta dos dedos no couro cabeludo de outrem;
afago, mimo”. Cafuné também é título da canção e poesia de autoria do poeta, cantor
e compositor Pedro Salomão. Indiferente da escolha semântica, o título desta sessão
remete ao que merece o leitor engajado que até aqui chegou na leitura deste trabalho.
Obrigada.
Acredito que eu não tenha sido a única a ser convencida de manter o status quo. Cada
vez que eu “escreveu-se” um texto para “publicar-se” não só me permiti convencer
como passei a fazer parte da máquina de convencimento. Essa é uma pequena
amostra de quanto estamos sufoca(n)dos em mortalhas que tecemos.
Repetir é mais fácil do que criar; o método educacional em que se pautam as
atividades desenvolvidas nos espaços formativos que percorri envolviam formas
variadas e criativas de repetição. Repetimos conceitos, repetimos pensamentos;
cedemos nossa mente como campo de batalha91 das ideias de outros de forma cada
vez mais bem elaborada, a ponto de, em algum momento, termos a ilusão de que
existem verdades, e que, de algumas delas, somos nós mesmos os autores.
Os discursos produzem a realidade que produz os discursos. A fluidez dos tempos
atuais e os movimentos subversivos quebram a lógica dos discursos dominantes,
gerando fissuras na realidade. As certezas que estruturam a base das instituições
canônicas de manifestação da fé escorrem pelas feridas abertas por discursos
cientifilosóficos. As tecnologias digitais contorceram as noções seguras de tempo e
espaço. No meio desse caos, nos formamos e formamos os semelhantes nossos.
A instabilidade do tempo e das certezas pode ser útil para desnaturalizarmos alguns
discursos perigosos que ainda hoje circulam como verdadeiros. DS e IoC se debruçam
de formas semelhantes sobre a problematização da relação entre sujeitos de
diferentes culturas e línguas no espaço educacional; cooptam e articulam diferentes
elementos na produção dos discursos que os forma, mas, ainda, são regidos pela
mesma lógica social.

91

Sim, eu sei, Rubens Alves em mim!
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A aproximação entre DS e IoC representa ganhos à sociedade. Isso porque as
mudanças apontadas como vivenciadas pelo povo surdo são identificadas por Leask
(LEASK, 2009a, 2009b; MICHAEL et al., 2009) como impulsionadas pela globalização
e mundialmente compartilhadas por diversos outros grupos sociais. A autora afirma
que o tratamento ético dos dilemas da globalização é garantido pela IoC. (BREWER;
LEASK, 2012; DE WIT; LEASK, 2015; LEASK, 2015).
Em teoria, a IoC guia-se pela reflexão "que outros meios de pensar e de fazer são
possíveis?" e propõe práticas que busquem motivar os alunos a pensar criticamente
sobre situações paternalistas hegemônica e etnocêntrica, posiciona-se contrária aos
silenciamentos produzidos pelos discursos colonizadores (ANDREOTTI,ett all, 2018).
Ao assim fazê-lo, segundo os pesquisadores de ambos os campos, converge
ideologicamente com todos campos do saber que buscam resistir à homogeneização
e ao silenciamento imposto pela cultura dominante. Assim como os DS, a IoC é
apresentada como um CD inexoravelmente comprometido com a ampliação das
possibilidades que emergem do aproveitamento dos saberes deslegitimados.
Eis nesse ponto demonstrada a confluência discursiva no que diz respeito ao
tratamento da cultura no processo educacional; da mesma forma tal confluência está
na dedicação dos autores de ambos os CD em incentivar e promover o
aproveitamento de autores e noções de múltiplas áreas do conhecimento fazem parte
do escopo conceitual de ambos os campos.
Assim com a surdez é uma invenção, a universidade também foi inventada e
reinventada, na Europa Central, há quase mil anos. Dentro do contexto atual, importa
repensarmos como nós, nos países do Sul Global, podemos melhor inventar e
reinventar processos de internacionalização que melhor visem nossas necessidades
econômicas e também, principalmente, sócio culturais.
Os DS foram se constituindo na intersecção com outras áreas do conhecimento em
diferentes campos do saber e por pesquisadores atravessados por diferentes
perspectivas teóricas. No entanto, assim como em outros países duas grandes áreas
de destacaram, quais sejam: educação e linguística. As pessoas no mundo todo estão
conectadas por inúmeros canais.
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A tecnologia digital é reconhecida como uma das forças propulsoras desse processo
de consciência de coexistência global. Essas questões desembocam nas escolas e
universidades, os efeitos da mobilidade física e da mobilidade virtual são temáticas
contemporâneas e o número de culturas que se encontram por meio desse contato
cresce a cada dia.
Essas questões envolvem os surdos, pois pessoas surdas de todo o mundo estão
extrapolando fronteiras e em razão disso merecem tratamento dentro dos DS em
educação. Ao longo da literatura que se vem apresentando como epistemologia surda,
há relatos de contato internacional entre surdos ao redor do globo. A dinâmica em
cada encontro entre diversos surdos ao redor do mundo varia, mas todos envolvem
pessoas surdas que se encontram em espaços internacionais e descobrem conexões
mútuas apesar da distância geográfica.
Esse estreitamento do mundo tem feito com que a internacionalização ganhe muito
espaço nos debates recentes. No campo da educação, esse movimento, que teve
início do ensino superior e já está se alastrando para Educação Básica, repercute na
educação de surdos face aos novos desafios que essa reconfiguração do mundo
estabelece para os surdos, principalmente os jovens.
O status multicultural atrelado ao povo surdo decorre da existência e da atuação surda
em espaços nacionais e internacionais. Esse contato multicultural desencadeia
processos de identificação e diferença que geram tensões, conflitos, insumos
preciosos para a construção de projetos educacionais historicamente orientados.
Seja devido ao fluxo migratório das famílias com filhos em idade escolar explorado
pela IoC, seja pelo impulso neoliberal de competitividade ou pelo engajamento com
as questões sociais locais, nacionais, internacionais e globais, a internacionalização
da Educação está se alastrando por todos os níveis da educação, inclusive na
Educação básica, tornando as salas de aula ainda mais plurais cultural e
linguisticamente. Isso coloca a temática multicultural no cerne de um dos debates
atuais que têm tido crescimento exponencial nos últimos vinte anos, qual seja, os
processos de internacionalização da educação.
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Nessa mesma esteira, encontram-se as problemáticas emergentes dos encontros
entre surdos do mundo inteiro que têm sido possibilitadas pelas tecnologias digitais.
Em países de dimensão continental, por exemplo, o Brasil, a China, a Rússia, o
contato entre surdos de estados diferentes, ainda que dentro do mesmo país, resulta
em reconhecimento de um multiculturalismo evidente.
A facilidade de acesso aos acontecimentos no chamado Small World tem ampliado a
composição cultural do povo surdo; a transnacionalização da identidade surda
encontrada em jovens surdos é uma evidência desse processo. Esses eventos têm
ressaltado que o povo surdo é cada vez mais reconhecidamente diverso, complexo e
multicultural. Novamente a necessidade de monitoramento das pesquisas que tratam
de multiculturalismo e surdez é sublinhada.
Por essa perspectiva macro, as pesquisas que abordam a temática multicultural são
indispensáveis para que o campo dos estudos da surdez acompanhe as tendências
atuais na pesquisa em educação. Esses estudos têm potência para promover
problematizações local e globalmente engajadas não só a educação de surdos, mas
todos os processos sociais que envolvem essas pessoas. Logo a relevância da
aproximação proposta pela pesquisa está apresentada.
O conteúdo das pesquisas que acessei pelas revisões sistemáticas apontaram que
DS e IoC ainda não haviam sido epistemologicamente aproximados em literatura
cientifica nacional. Já o número de trabalhos, que envolvem a temática, encontrados
em língua inglesa refletem o crescente interesse pelo processo de internacionalização
na educação de surdos de um modo geral.
Assim como a corrupção nos sistemas políticos, a precariedade de RSL não é um
atributo exclusivamente brasileiro, pesquisas recentes apontam que em inúmeros
países não são conhecidos avanços significativos na área da RSL no campo das
Ciências da Educação. Pereira (2017) elucida que “o autor de uma revisão sistemática
da literatura contribuirá para a verdadeira evolução da ciência”. Diante de tal fato se
torna notória a primeira lacuna que este projeto preencheu em âmbito nacional, apesar
de não ser esse um dos objetivos da pesquisa, a RSL pode ser considerada mais uma
contribuição agregada por este estudo.
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A RSL realizada em língua inglesa organizou um pouco o caos acadêmico e provê a
pesquisadores e estudiosos monolíngues acesso a material produzido em vários
países. Pode ser, portanto, considerada mais uma contribuição dessa pesquisa.
Nesse sentido, o estudo que aqui apresento, contribuiu preenchendo a lacuna
percebida na ausência de revisão de literatura brasileira sobre a temática, que pode
ser reaproveitada e ampliada por outros pesquisadores, evitando assim retrabalho,
bem como a revisão em âmbito internacional, ao revelar crescente interesse nesta
temática, dissipa a desconfiança de que a carência de pesquisas brasileiras dentro
deste escopo possa revelar a falta de importância do tema.
Aferi por meio dessas pesquisas que o ensino de segunda língua é um discurso
transversal aos clusters. Quando em relação à educação de surdos, esta preocupação
tem dois polos, a discussão em torno do ensino da língua oral majoritária como
segunda língua, e o ensino de uma segunda língua internacional (estrangeira).
Em torno do primeiro polo evidenciam-se discursos em relação à modalidade na qual
a língua majoritária, dita nacional, deve ser ensinada (oral ou escrita); a problemática
pode ser evidenciada em pesquisas nacionais e internacionais com ênfase
semelhante.
Já em torno do segundo polo, observamos que a língua inglesa é ressaltada como a
segunda língua a ser ensinada, tendo como justificativa para isso a satisfação das
demandas comunicativas do espaço cientifico, acadêmico e profissional internacional,
as preocupações neste escopo se voltam a formas, estruturas, metodologias
materiais, currículos e demais condições de ensino; pesquisas envolvendo outras
línguas92 dominantes (francês, espanhol e italiano) são encontradas em menor
quantidade; discussões sobre a educação bilíngue indígena também aparecem em
número ainda menor. A internacionalização da educação de surdos neste contexto é

Uma busca mais grosseira no google acadêmico apresentou os números aproximados de 19.300
resultados em 0,03 segundos para [ensino de inglês para surdos] 18.900 resultados em 0,12 segundos
para [ensino de francês para surdos], 13.100 resultados em 0,39 segundos para [ensino de espanhol
para surdos] e 11.700 resultados em 0,12 segundos para [ensino de italiano para surdos]; já ao
restringirmos a busca direta pelo uso de aspas encontramos 2 resultados em 0,08 segundos para
["francês para surdos"], 4 resultados em 0,05 segundos para ["espanhol para surdos"] nenhum
resultado para [“italiano para surdos”] e 43 resultados em 0,07 segundos para ["inglês para surdos"].

92
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vista pelo viés do ensino de segunda língua, qual seja, majoritariamente a língua
inglesa.
Com base no exposto, considero ter evidenciado o afastamento entre DS e IoC no
âmbito da literatura científica nacional. Importa destacar que essa assertiva aponta
especificadamente para a literatura brasileira, visto que não é incomum festejarmos a
ilusória inauguração de discursos por ignorância do universo maior que, por vezes,
contribuiu para as condições de emergência das problematizações locais. O
fenômeno do imperialismo linguístico da língua inglesa tem sido percebido em
espaços linguísticos próprios das comunidades surdas e interpretado de formas
diversas
A articulação e a aproximação que defendi fez-se necessária desde a preparação
metodológica, uma vez que um método sozinho, e/ ou uma perspectiva teórica pura,
isolada não deu conta de responder nossas perguntas. Portanto, está evidenciado que
olhar para estes campos sob a ótica unidimensional de uma teoria pré-concebida e de
uma metodologia fechada e definitiva, tende gerar desperdício da riqueza de
concepções e noções a serem exploradas.
Tendo explicitado a concepção de ciência, na qual me pautei, parece estar claro que
não existe um método definido com regras e com guia de passo a passo pronto ao
qual possamos coletar para tratar nosso objeto de estudo sem reduzi-lo a uma
simplicidade exagerada.

Posso dizer, sem medo de assumir os riscos de tal

afirmativa, que bricolagem é a nomenclatura que melhor contempla aquilo que realizei
também como método. Já me identifiquei como cosmopolita epistemológico
responsável, talvez agora seja um bom momento para me assumir também como
cosmopolita metodológico responsável?
Para produzir o corpus desse estudo, com a seriedade e a dignidade que acredito que
as Ciências da Educação merecem, exigi-me respeito aos princípios de transparência,
reprodutibilidade, auditabilidade. Entenda, caro leitor, que me sinto obrigada a
esclarecer que não estou dizendo que esses princípios sejam suficientes/mínimos
para aferir confiabilidade a todas as pesquisas em Ciências da Educação, mas que
para essa etapa desse estudo que me proponho a fazer, percebo essa postura como
essencialmente requerida ao desenho da pesquisa.O que fiz aqui foi me apropriar da
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forma rigorosa, que o método de RS emprega para identificar, selecionar, extrair e
organizar estudos.
Servi-me da plataforma SESRA como apoio para das revisões, pois, embora a
ferramenta a ser desenvolvida no meio acadêmico com a finalidade de apoio a
revisões sistemáticas em engenharia de software, a nossa escolha ampara-se:
i)

no fato de não termos encontrado propostas similares para automatizar
estudos em educação;

ii)

na ferramenta ter sido projetada e avaliada conforme os critérios
propostos

por

especialistas

em

revisões

sistemáticas

por

pesquisadores reconhecidos com base em estudos aprofundados
acerca da temática93;
iii)

na observação da aplicabilidade da abordagem proposta na SESRA
para revisões no campo da educação.

Para análise da base referencial dos CD, busquei alguns resumos de comentadores
dos autores mais canônicos e li alguns resumos de trabalhos desses autores enquanto
sobrevoei os fragmentos pelos quais tais autores foram chamados aos textos dos DS,
e, grosso modo, posso indicar que os autores foram mobilizados pelo CD dos DS,
tendo em comum discussões que são atravessadas pelos Estudos Culturais e com
abordagem de cunho pós estruturalista/desconstrutivista; a relação entre linguagem e
cultura é um ponto de encontro que destaquei entre as obras desses estudiosos.
Dentre as mais de quinhentas referências extraídas do corpus ‘textos DS’, cento e
trinta e oito se destacaram. Com base na codificação automática, mostrei as vinte
principais e explorei as que foram partilhadas pelos DS.
Os achados demonstram quais são as presenças permitidas nos CD, quando se
tratando do discurso academicamente legitimado, revisado e aceitos pelos pares.
Uma confluência discursiva que pode ser apontada entre os CD é a recorrência a
autores usuários de língua inglesa. Pelos achados, demonstrei também quais são as

93

MOLLERI, BENITTI, SILVA, 2013; MOLLERI, BENITTI 2015.
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ausências produzidas nos CD; demonstrei isso pelo pequeno número de citações dos
autores brasileiros presentes em ambos os CD.
No que se refere à base autoral de suporte, DS e IoC possuem, atualmente, base
teórica significativamente diferente. Já sobre a base epistemológica, DS e IoC
partilham significados, algumas partilhas se dão em relação de disputa.O reflexo da
pouca abrangência da pesquisa brasileira em nível internacional no que diz respeito
às produções nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, que citei ser um ponto de
reflexão nos DS, coocorre quando tratamos de IoC. Aqui me detive a essa pequena
observação da ausência nacional brasileira, mas certamente muitas outras presenças
nacionais podem ser encontradas. Achados de outras pesquisas podem auxiliar no
esclarecimento desse achado, pois evidenciam que “pesquisadores norte-americanos
de ensino superior (mas a maioria particularmente aqueles baseados nos Estados
Unidos) tendem a escrever sem referência a qualquer coisa - política, experiência,
publicações - vindas de fora da América do Norte ”(TIHGT, 2007 p. 247).
No campo dos DS, os autores Padden, Ladd, Lane, Bauman, Humphries, Bourdieu e
Foucault foram identificados como mais mobilizados. Já no campo da IoC, Hill, Leong,
Grenwald, Leask, Bourdieu, Said e o Conselho Americano de Educação. Utilizei esse
achado apenas para obter um panorama do perfil dos campos e detectar as
interseções entre os CD; essa análise pode ser aprofundada de forma mais crítica,
buscando compreender as relações entre as unidades citantes e as obras citadas.
Três autores interseccionais foram detectados Bourdieu, Said e Geertz; em relação
ao total de autores mobilizados pelos CD esse número é pequeno, logo, o pressuposto
de que a base epistêmica em que se aportam autores dos CD para fundamentar seus
discursos difere no que diz respeito ao referencial está confirmado quantitativamente.
Observei também que os autores interseccionais teorizam a respeito das relações
culturais e que, a partir de suas teorizações, é possível refletir criticamente a respeito
dos efeitos da cultura sobre a sociedade e sobre a educação. Percebi que a existência
de autores interseccionais com teorizações de cunho contra hegemônico demonstra
uma possibilidade de articulação entre os discursos de DS e IoC. Observei que essas
articulações são perigosas quando propostas tendo em vista apenas similaridades
expressas na superfície teórica.
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Penso que a palavra vendasit representou muito bem a condição dos autores
interseccionais que, embora “não nascidos” dentro dos CD, contribuem em muito com
o desenvolvimento dos CD, tornando-se quase parte da teoria basilar do campo,
como, por exemplo, Bourdieu e Said para os DS. Apesar do grande destaque que
Bourdieu teve no campo da IoC, verifiquei que ele foi sumariamente buscado para
atender as necessidades teóricas do trabalho i 0. Já no campo dos DS, o autor foi
mobilizado nos trabalhos ‘D1’, ‘D9’ e ‘D11.
Dessa forma podemos pensar nesse suposto “atraso” dos DS em relação às teorias
pós-modernas como um processo forjado socialmente pelas abordagens positivistas,
tanto quanto as fenomenológicas na antropologia e nas ciências sociais. Nesse
sentido, Pinxten (2006) ressalta que as duas abordagens são culpadas de uma atitude
colonial, porque encaram os sujeitos da pesquisa como apenas reduzidos a objetos,
por tal perspectiva o conhecimento, entendido como indígena. Desses informantes
recebeu um status secundário na produção do conhecimento científico.
A postura epistemológica da praxeologia de Bourdieu por colocar pesquisadores e
colaboradores em um mesmo nível, entendendo que o pesquisador compartilha suas
observações e interpretações com os participantes e que estes refletem sobre o
processo de construção do conhecimento do pesquisador, se entoa como uma
condição de possibilidade para a emergência de pensar em uma “ciência surda” ou
nos termos de deClerk, uma epistemologia surda.
O potencial das epistemologias surdas no CD da IoC está em ampliar suas reflexões
e problematizar outras tendências coloniais já que defende que existam múltiplas
perspectivas na avaliação da pesquisa pela égide bourdiana (1990, 1998). Acredita e
almeja uma postura reflexiva sobre a dinâmica das relações de poder (linguísticas e
culturais) na academia. Ainda de acordo com De Clerk (2006, p.4), a contribuição dos
DS enquanto campo de epistemologias surdas se dá porque, criticando o audismo e
o fonocentrismo na prática da ciência, essas epistemologias examinaram outros
problemas antigos de um ângulo diferente e assim tem contribuído para uma ciência
mais apropriada e justa.
A criação do primeiro periódico, em 1995, representou um importante marco para a
consolidação dos DS, foi um acontecimento tardio, 1995) e bastante polêmico que
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emergiu da necessidade de pesquisadores interessados temáticas relacionadas ao
desenvolvimento,

cognição

e

aprendizagem

de

surdos,

língua

de

sinais

(MARSCHARK; HUMPHRIES, 2009).
Na IoC, a argumentação que tomou Bourdieu como base gira em torno da ideia de
que as pessoas procuram “se internacionalizar” a fim de converter o capital simbólico
e cultural "internacional" em "lucro", ou seja, em ampliação do seu capital econômico.
Com isso, a dimensão sensual e atrativa dessa nova visão de internacionalização
parece se tornar mais rentável; é assim que o “ser internacional” complementa outras
formas de capital (econômico, cultural e social) que estão implantados em lutas pela
dominação social.
Como vimos ao longo do estudo, as pessoas procuram internacionalizar seu
curriculum vitae ou currículos, estudar assuntos internacionais e obter empregos
internacionais. Dessa forma, percebem os autores que o “ser internacional” é um
atrativo que simboliza possibilidades de ampliação do status econômico e social.
Tomando emprestadas as palavras técnicas e emocionantes da professora Ione Valle
(2018), no geral podemos dizer que os estudos de Bourdieu mostram que nos
processos pedagógicos predomina a função de perpetuação das desigualdades
sociais em face da cultura. Em suas obras, o autor demonstra como a aprendizagem
da cultura propagada na escola [da elite] é uma conquista árdua para uns e uma
herança para outros. Não resistindo a um spicsis lipses, Ione del Valle (2018) ao versar
sobre a obra bourdiana elucida que esta se distingue por uma extrema sensibilidade
ao sentimento e sofrimento dos desfavorecidos, às desigualdades e injustiças sociais;
pensamento do qual ambos os CD partilham de diferentes formas.
Com base nas análises que fiz, concluo que mesmo verificado o uso de autores
interseccionais, estes possuem funções teóricas similares, mas finalidades
argumentativas divergentes, não sendo por si só, suficiente para constatar a
existência da aproximação pretendida; ou seja, a base teórica, na qual DS e IoC se
aportam para produzir os seus insumos discursivos, difere. Não tenho a pretensão de
identificar e avaliar se DS e IoC internamente invocam formas diferentes de abordar
as temáticas culturais, o que seria caracterizado como a pluralidade de abordagens
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dos CD, ou se os autores estão sendo acionados de maneira imatura devido ao estado
ainda inicial de formação e organização desses CD, mas atesto que pode ser feito.
As críticas à modernidade e à pós modernidade muitas vezes representam lugares
seguros para ser e estar, onde o movimento é lento e as verdades duradouras; a
dificuldade que encontramos é de ter sido formados em meio a certezas; com garras
de diamantium e presas de ceromero nos agarramos a viventes em tempos e espaços
que não passam de lembranças. Compreender os CD em sua intensa mobilidade
exigiu que deixássemos a estabilidade de nossos pensares e discursos prontos para
serem repetidos.
Para produzir tal articulação, operei com a noção já apresentada de VT; ou seja,
iremos construir as principais VT identificando, dentro de cada um dos CD com o
auxílio constante de técnicas aplicadas em Tecnologias Digitais (TD) e com alguns
empréstimos dos métodos utilizados nos processos de Text Mining, como essas VTS,
que compõem a episteme predominante atual de DS e IoC, são produzidas; quais os
componentes atribuídos a elas dentro de cada cluster. Dito de outra forma,
perseguiremos o objetivo operacional de construir as VT, para, a partir delas, ter
condições de atingir o objetivo específico de articular a episteme atual de DS e IoC;
sem as TD parte deste projeto estaria inviabilizado.
Para a produção das VT, o número de sequências discursivas não foi definido
previamente definido. No entanto, as conexões que exploramos foram delimilitadas
devido ao tempo de execução do projeto e da capacidade analítica da pesquisadora
e do tempo disponível para este projeto. Não analisei todas as sequências discursivas,
pois não visei à exaustividade e não pretendi obter a completude ou levar os
enunciados do objeto à exaustividade e saturação (ORLANDI ET ALL, 1999).
Desenvolvi este estudo na interface entre a IoC e os DS. Examinei as ideias
enunciadas entre os campos e propus algumas articulações iniciais entre elas; entre
os movimentos que fizemos na leitura crítica da bibliografia sobre a qual nos
debruçamos fomos levados a refletir acerca das diversas vantagens da abordagem
de aproximação e articulação por meio das teorizações dos DS e da IoC.
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Para construir as VT, coletei e avaliei a frequência de palavras em todos os textos que
constituíram o corpus brutus. Essa escolha se deu por entender que a mente humana
não tem facilidade em reconhecer padrões, logo, cremos que termos que não
participem das redes discursivas nas quais os pesquisadores se inserem podem ser
descartados ou sequer percebidos; assim como termos que não despertem atenção,
interesse ou curiosidade dos pesquisadores podem ser simplesmente ignorados.
Dessa forma, obtivemos um panorama geral das palavras mais frequentes que
selecionamos para cada campo para que pudéssemos contrastá-las com as
codificações manuais que emergiram da amostra. Após a remoção dos ruídos,
extraímos as mais frequentes. Elaboramos então a pesquisa lexical pelos termos que
emergiram; em seguida, extraímos os segmentos nos quais estas palavras foram
encontradas, conforme pode ser conferido nos apêndices. E analisamos brevemente
a coocorrência de alguns termos.
Destaco que, pela minha atual perspectiva, não enquadro esse estudo em uma
Filosofia Analítica dos discursos. Isso porque não utilizo da automatização para o
processo de análise dos dados; também não nos percebemos nas chamadas análises
do discursos (AD) ou conteúdo (AC) tradicionais, embora delas tiremos muitas
inspirações para análise a forma de construir nosso projeto está mais próxima do Text
Mining (processo que utiliza algoritmos capazes de analisar coleções de documentos
texto) embora não tenhamos utilizado visualização e analítica preditiva

também

tivemos o objetivo maior do Text Mining, que é transformar o texto em dados para
análise.
Para produzir os CD, refiz a leitura de todos os textos e codifiquei o material coletado
a fim de examinar e descrever as principais VT de ambos os campos. Mantive a
análise alternada, ou seja, codifiquei um texto de cada CD concomitantemente. Ao
término da codificação, comparei as VT internamente e externamente ao seu cluster
de origem a fim de verificar e examinar constantemente relações de semelhanças e/ou
diferenças entre as VT e os clusters.
O fato de que ambos clusters estudados são multidimensionais quanto as suas
perspectivas teóricas posicionam-os entre contributos da teoria crítica e da dialética
histórica sem virar as costas para as teorias pós estruturalistas. Isso demonstra as
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articulações transgressoras em que ambos se baseiam. Aportam-se sem medo, na
teoria histórico cultural, histórico crítica; aplicam para coletar os dados de suas
análises metodologias quantitativa, qualitativas e mista.
Dentre as VT produzidas nessa pesquisa, Educação e Cultura foram vértices que se
destacaram em ambos os CD. A repetição de uma palavra próxima indica alguma
motivação/intencionalidade; pela perspectiva da linguística de corpus a taxa de
frequência

de

duas palavras adjacentes, intituladas de

bigrama, quando

reconhecidamente alta em comparação às demais palavras e com alta variância, é
uma evidência de que essas palavras têm uma função especial no texto.
A preparação de análise que projetamos, de descrever as VTs a fim de compreendêlas e somente depois propor alguma articulação e aproximação, se tornou uma prisão;
quando nos remetemos a VT CULTURA, tal prática cartesiana não foi honestamente
possível. O projeto inicial de selecionar e descrever cada uma das VTs a fim de bem
compreendê-las, para, somente depois propor alguma articulação e aproximação, se
tornou desinteligente.
Tempo precioso foi desperdiçado na insistência por essa abordagem. Não cito isso
como uma postura de pedagogia da denúncia, mas como um alerta de risco para
pesquisadores que possam empreender em métodos similares ou aqui inspirados.
EDUCAÇÃO E CULTURA foram também as VT partilhadas entre os CD com arestas
mais fortes.
Foi possível articular a episteme atual de DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial
pela indissociabilidade entre cultura e educação impregnada nos/pelos CD; essa
indissociabilidade ficou ainda mais evidente no plano metodológico da pesquisa.
Pela análise da interação entre as duas VTs, percebi que o termo intersecção não
condiz com a relação articulatória indissociável delas. Além de estar fortemente
presente na composição do CD pela frequência em que foram acionadas, com
aprofundamento nos dados identificamos que as VT EUCAÇÃO e CULTURA formam
mais que apenas um bigrama.
Quando iniciada a amostragem para a análise dos dados, tantos foram os CVT que
atravessam essas VT que boa parte dos dados foi se tornando redundante. Ao
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preparar a VT EDUCAÇÃO, a menção ao termo cultura coocorreu de maneira tão
recorrente que a

preparação metodológica que propusemos, motivados que

estávamos por orientações metodológicas tradicionais (IMRAD)94, se apresentou
incoerente e até mesmo problemática a este estudo.
Neste jogo de elementos partilhados, vários autores foram nos auxiliando a refletir
sobre a impossibilidade de produzir a VT EDUCAÇÃO sem concomitantemente
construir as bases para discutirmos a VT CULTURA; caminhamos por um entrelugar
que se localiza entre um cluster (DS) no qual a surdez é construída como um tópico a
ser aludido dentro de abordagens culturais e epistemológicas, em oposição à visão
tradicional da audiologia

e outro (IoC), cujas perspectivas internacionais tentam

infundir ao currículo se diferenciam pela perspectiva intercultural.
Quando tratando da relação educação - cultura no contexto atual os segmentos de
textos extraídos se tornaram altamente repetitivos. Com isso, quero dizer que os
segmentos que selecionamos para tentar compor a VT EDUCAÇÃO exibiam-se na
elaboração da VT CULTURA.
Quando tratamos de compor a VTA EDUCULTURA, passamos tratar a análise como
interligada entre o todo e as partes. Embora a VTA EDUCULTURA seja melhor tratada
se pensada como sendo um ponto central que conecta as arestas das demais VT que
compõem os CD, fazendo com que todas se conectem através do viés
“EDUCULTURAL”.
Partindo desse achado, explorei a VT EDUCULTURA. Tal escolha se deu após terem
sido discutidas com a banca de qualificação possibilidades de condução para a
referida pesquisa. Tal VT apareceu como altamente recorrente e interligada às outras
VT em ambos os clusters; além de estar entre as mais citadas foi por nós considerada
como altamente importante. Devido ao tempo disponível para esta pesquisa,
consideramos que bem explorá-la poderia resultar em considerações mais
aprofundadas e dedicadas. Ficam as demais para estudos futuros a serem
desenvolvidos por mim, ou por quem quiser.

Introdução/Métodos/Resultados/Discussão.
Ver mais em:https://projects.ncsu.edu/eslglobe/nmswishe/IMRAD%20Handout.pdf
94
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A VT EDUCAÇÃO e a VT CULTURA são binômios que, do meu ponto de vista
bricoleurzado, interpretei como indissociáveis porque elas, juntas, carregam e
transportam potência de sentidos subversivos que não são produzidos em nenhuma
delas sozinha. Produzi a VTA EDUCULTURA para aproveitar ao máximo essa
potência.
A VTA EDUCULTURA alicerçou a confluência discursiva no que diz respeito ao
tratamento da cultura no processo educacional na articulação epistêmica que
aproximou os CD de DS e IoC em uma perspectiva pós-colonial.
Os achados que encontrei nos CVT que formam a VTA EDUCULTURA apontam que
DS e IoC são clusters que não desconectam os acontecimentos sobre os quais se
debruçam do processo educacional e do contexto histórico e cultural em que esses
acontecimentos estão inscritos.
A VTA EDUCULTURA supriu as necessidades de insumo analítico que esse estudo
requereu para sustentar a tese. Surpresa! Ou melhor spoiler. Essa é a VTA central
que articula sentidos entre as VT dentro dos CD, desencadeando um movimento
discursivo subversivo com efeito contra hegemônico da ordem social; esse movimento
faz circular nos CD, em trajetos imprevisíveis, problematizações que tomam os
próprios enunciados produzidos nos CD como objeto de crítica.
Pela articulação epistemológica entre DS e IoC pela VT EDUCULTURA, sob
argumentação de que, ao abordá-la, estamos por consequentemente abarcando
todos os termos emergentes, visto que estes são conexos a esta VT principal; ou seja,
ao analisarmos inicialmente a VT EDUCULTURA nos CD dos DS e da IoC,
percebemos que seremos impulsionados em direção aos constructos teóricos a
respeito dos discursos que circulam nestes CD por EDUCULTURA. Discutimos
também os espaços do Outro, a alteridade e suas diferenças, diferenças culturais
linguísticas no espaço escolar.
Observamos que a maior problemática que circunda ambos os clusters no campo
educacional é a diferença cultural. O encontro com o Outro é apresentado por ambos
os clusters, cada qual com sua especificidade, como um acontecimento conflituoso; a
busca por formas de compreender e tratar a diferença cultural, epistemologicamente,
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é o grande nó que conecta os dois clusters; ou seja, a convergência está nos
enunciados que discutem o tratamento da diferença e dele ramificam os outros
enunciados adjacentes que convergem em argumentação
O primeiro ponto que gostaria de explorar, nesse sentido, é que esse é o tripé em que
os DS suportam suas teorizações sobre o espaço escolar, logo, serem estas VTS
como destaque não parece ser surpresa para pesquisadores que mergulham
diariamente na epistemologia do campo. No entanto, os resultados gerados oferecem
um marco conceitual com condições de examinar a credibilidade de ideias, modelos
e teorias gerais aportadas dessa proposição teórica; relembremos também o fato de
que os DS não limitam seus estudos ao espaço educacional em si. Tal recorte é nosso
estudo que delimita. O segundo ponto é que a IoC possui uma definição amplamente
difundida de se tratar da infusão de perspectivas interculturais e internacionais ao
currículo; logo, consideramos que, para discutir IoC, a definição em que a mesma se
pauta pode ser entendida como uma base para a construção do CD.
Em virtude dessas argumentações passamos a entender que nesse estudo, quando
aproximamos DS e IoC, é na relação intrínseca entre educação e cultura que os
discursos que emergem de DS e IoC se conectam, possibilitando a emergência do
tema central de articulação entre DS e IoC. Por isso, afirmo que a VTA EDUCULTURA
supriu nossa necessidade de insumo discursivo articulatório para aproximar a
episteme de DS e IoC.
Os enunciados quando confrontados pela teoria parecem conectar-se quanto aos
objetivos que trazem para a relação entre educação e cultura nos processos
formativos. Apesar das conexões iniciais percebidas, notamos que os enunciados da
IoC operam em um movimento prescritivo e diretivo, deixam claros os processos e os
métodos a serem desenvolvidos para internacionalização do currículo; já no cluster
dos DS os enunciados parecem conduzir a uma questionamento constante, mas não
oferecem caminhos ou guias para serem seguidos.
A noção de surdez como uma diferença política é erigida a partir do entendimento de
diferença enquanto uma construção sócio histórica oriunda de conflitos sociais e
ancoradas em representações e práticas de significação compartilhadas entre os
surdos. (SKLIAR, 2015; McLAREN, 1995). Nesse sentido, os enunciados da IoC se
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posicionam como consoante, visto que entende que "a boa pedagogia precisa
reconhecer a diferença e a individualidade, e não deve construir a diferença como uma
deficiência." (LEASK, 2006).
Dentre tantas vantagens do intercâmbio teórico horizontal possíveis, alegamos que
quatro se destacam quando nos referimos a estes CD:

i)

pensar nas possíveis articulações entre DS e IoC no plano teórico nos
motiva a pensar antes de agir, a refletir sobre a multiplicidade de efeitos
que nossas ações podem gerar no espaço educacional, para a partir
nos lançarmos adiante, no plano da prática, das ações;

ii)

ii) essas articulações teóricas contribuem para manter ativa nossas
indagações e indignações quanto a hegemonia projetada no (e pelo)
espaço escolar a medida em que ampliam nossas percepções de como
alguns acontecimentos funcionam para impregnar nossos discursos de
totalidades e a partir deles controlar nossa conduta;

iii)

a reflexão cria a condição de pensarmos fora da caixa dos nossos
cluster discursivos privados para propor outras formas de configuração
do campo educacional, ou seja, nos conduzem a novas formas de
suspender, desconfiar e refletir sobre as nossas próprias axiologias e
epistemologias, trata-se de um parar para pensar; e por último, e quem
sabe mais importante, com base nas alegações acima;

iv)

munidos que estamos, podemos criar estratégias para agir em busca
de outros caminhos, não necessariamente novos, mas que possibilitem
a educação acontecer de outras maneiras.
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Logo, com base nos argumentos supracitados, considero atingidos os objetivos
propostos e comprovados os pressupostos que sustentaram a tese de que que é
possível aproximar DS e IoC, em uma perspectiva pós-colonial, produzindo uma
articulação epistêmica alicerçada na confluência discursiva pertinente ao tratamento
conferido à relação entre cultura e educação. Portanto, sustentada está também a
tese.

Ps.: Quero compartilhar a pergunta que considero ter nascido durante essa pesquisa:
será que alguém já reparou que as fronteiras que foram feitas, por pessoas, para não
permitir que outras pessoas ‘estranhas’ entrassem nos seus territórios agora servem
para impedir essas primeiras pessoas de sair dos seus próprios territórios!? Será que
isso

pode

também

estar

acontecendo

escolas/correntes/métodos/perspectivas/ disciplinas etc?
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