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O presente texto pretende discutir acerca do papel da clínica da linguagem como

um espaço para ressignificação da surdez à luz de uma visão bakhtiniana de linguagem.

Percebe-se então essa clínica construída a partir do materialismo histórico, que se baseia

nas experiências práticas e concretas da vida entre o eu e o outro, é outra clínica.

Tradicionalmente a clínica fonoaudiológica na área da surdez trabalha com a

aquisição da oralidade tendo como principal objetivo a reabilitação da criança surda

partindo do pressuposto de que só assim o surdo pode se aproximar da comunidade

ouvinte  majoritária.  Essa  idéia  decorre  da  influência  forte  da  concepção  clínico-

terapêutica da surdez, que nega a língua de sinais e percebe que a linguagem pode ser

ensinada por meio da correção dos defeitos da fala e do treino de habilidades como a

articulação e a leitura labial. 

Dentre as concepções de linguagem utilizadas no trabalho com crianças surdas, a

literatura fonoaudiológica refere-se àquelas  que consideram a língua como código e

aquelas que a ponderam como uma atividade discursiva. No primeiro caso, a ênfase no

trabalho com crianças surdas recai  sobre a percepção auditiva e a fala.  Assim, para

desenvolver  a função auditiva,  segue-se uma ordem de complexidade que se baseia

primeiramente na detecção dos sons, discriminação, reconhecimento, e por fim para a

compreensão. Com relação ao trabalho com a fala, este também segue uma sequência

que vai das vogais isoladas até às frases. Nessa concepção, os exercícios mecânicos são

bastante  enfatizados;  desta  forma,  além  do  treinamento  auditivo,  o  trabalho  de

propriocepção dos pontos de articulação e o treinamento de produção de fonemas para

posterior emissão de palavras e frases são importantes. No segundo caso, a ênfase está

dada na linguagem como constitutiva do sujeito. Assim, os sujeitos são engajados em

atividades socioculturais, nas quais o adulto é o mediador entre a criança e o objeto

linguístico. 

Esses estudos que privilegiam a linguagem como atividade discursiva  tem um

outro  olhar  para  a  prática clínica  fonoaudiológica  com crianças  surdas.  Percebem a
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linguagem  enquanto  constitutiva  dos  sujeitos  e  considera  o  social  como  "lugar  de

inserção do organismo na ordem simbólica e a linguagem como condição necessária

para o pensamento e para a construção do conhecimento" (TRENCHE, 1995, p.62).

Dessa forma, a construção da linguagem se dá na interação, entendida como "matriz de

significações". É por meio da linguagem que a criança age sobre o mundo e sobre o

outro. A criança é percebida como ativa neste processo de construção de conhecimento e

o adulto é visto como um mediador  entre a criança e  o mundo; é ele quem atribui

sentidos e significados à linguagem da criança, agindo como intérprete. 

Ao adquirir a linguagem, a criança produz bem mais que apenas a fala, o uso da

língua  é  um trabalho,  já  que  com a  linguagem não apenas  representamos  o  real  e

produzimos sentidos, mas representamos a própria linguagem enquanto reflexividade

(SANTANA, 2005). É a linguagem que permite ao sujeito participar de uma atividade

discursiva,  assim  como  ter  a  possibilidade  de  se  perceber  como  um  ser  único  e

desenvolver componentes que o permitem assumir sua posição como Ser da linguagem.

(FARACO, 2009, p.9). Portanto, a linguagem é dinâmica, assim como a possibilidade

de  vir  a  existir  e  de  ser  autor  de  sua  própria  história.  Desse  modo,  nessa  clínica,

percebemos que a linguagem não é restrita apenas ao código, mas tem uma amplitude

subjetiva, que abrange a formação constitutiva do sujeito e seu olhar para posicionar-se

no mundo.

No caso dos surdos a linguagem também tem papel fundamental na constituição

do seu ser, pois é por meio de sua aquisição que o surdo irá reconhecer seu papel no

mundo e posicionar-se de acordo com sua individualidade, isso posto, sem a linguagem,

o surdo permanece indiferente, pois não tem a oportunidade de existir perante si como

sujeito único e se posicionar mediante aos fatos e discursos que circulam na sociedade.

No  entanto,  a  aquisição  da  linguagem  na  surdez  passa  por  algumas

controvérsias, já que a grande maioria dos surdos nasce em famílias ouvintes que, em

geral, desconhecem a surdez e suas consequências, além disso, ainda hoje no Brasil o

diagnóstico da surdez é tardio, esses fatores fazem com que muitos surdos tenham um

atraso  no  desenvolvimento  da  linguagem.   Esse  atraso  é  percebido  por  muitos

profissionais e pela própria família como uma consequência direta do fato da criança

não ouvir, porém o descobrimento da surdez pelos pais ouvintes faz com que muitas

vezes haja uma quebra na interação pais ouvintes /filhos surdos. As mães muitas vezes

param de falar com seus filhos, agindo com a criança de uma maneira diferente, ou seja,

como a criança não me escuta paro de falar com ela. Ou seja, se a constituição da nossa



própria identidade vem sempre da alteridade, isto é, vem pelo outro e não de mim, como

então um surdo pode construir sua identidade nessa família? Família essa que, em geral,

desloca sua preocupação primordial da  constituição de um ser para a apropriação de

uma língua, principalmente a língua na modalidade oral? Como pensar de outra forma

quando os  próprios  profissionais  da  área  médica  aconselham que a  família  coloque

implantes cocleares e aparelhos auditivos afirmando que esses por si só serão capazes

de fazer com que a criança surda “fale”? Como aconselhar uma família que muitas

vezes valoriza apenas a emissão oral de palavras e frases, e não leva em conta o que a

criança  quer  dizer,  geralmente,  por  meio de outros  recursos  que  não a  língua oral?

Como o surdo pode ser percebido como diferente se precisa do outro para construir a si

mesmo? Como “ouvir” e “falar” quando esse outro percebe o ouvir como meramente

um ato fisiológico?

Parece que no caso da  surdez  há um apagamento do sujeito  singular  e  uma

percepção da surdez em si, como se todo “surdo” fosse igual. A clínica da linguagem

pode ser para as famílias muito mais do que um espaço para reabilitação de seu filho,

um espaço de ressignificação de cada sujeito surdo em sua singularidade. Um lugar para

que a família perceba que quando a linguagem passa entre um e outro, passamos não

apenas palavras, mas nos mesmos, é o outro que me constrói e o discurso entre nós é a

ponte, lugar de encontro entre sujeitos, sendo assim, as interações com os outros são

obrigatórias para que a gente se constitua enquanto sujeitos únicos. Um espaço em que

por meio da alteridade a linguagem possa se constituir na prática viva da língua, já que

ao interagir as pessoas não tem consciência da língua enquanto sistema abstrato, mas

apenas das enunciações na própria prática linguística. 

Assim,  os sentidos das palavras  não estão na palavra em si,  mas no próprio

contexto  de  produção,  é  essa  pluralidade  de  acentos  que  dá  vida  a  própria  palavra

(BAKHTIN/  VOLOCHINOV,  2004).  É  a  situação  social  e  os  participantes  que

determinam  a  enunciação.  Na  clínica  da  linguagem,  o  fonoaudiólogo  pode  sim

explicitar o papel fundamental da família na constituição desse sujeito surdo e mostrar

que todo enunciado é uma resposta e não mera repetição, todo enunciado não importa

como seja produzido (fala, escrita, gestos, expressão facial e corporal, vocalizações, etc)

contém  sempre  uma  resposta  e  é  um  elo  na  cadeia  ininterrupta  da  comunicação

sociocultural (FARACO, 2009). Assim toda compreensão é ativa e se opõe a palavra do

outro com uma contra-palavra que precisa ser interpretada. O surdo que muitas vezes é

percebido  como  alguém que  não  “fala”  deve  ser  revisto,  afinal  para  Bakhtin  viver



significa tomar parte do diálogo, perguntar, responder, etc, e esse diálogo acontece por

toda a vida e esse discurso produzido ao longo da vida é o simpósio universal. Nesse

simpósio o fato de não ser ouvido, lembrado, reconhecido é a morte absoluta. Esses

tantos surdos que não são percebidos, reconhecidos, lembrados passam por uma morte

simbólica. Ser significa se comunicar, ser para o outro, pelo outro e para si, assim se

constitui a subjetividade
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