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Na história da surdez, na história trazida pelos assujeitados à verdade de nosso tempo e na minha busca constante de discursos de verdade, as possibilidades de lidar com essa (a) normalidade. A disposição deste sujeitos em abrir-se ao diálogo tomando como base questões inerentes às lutas políticas, sua disponibilidade em fazer e refazer as próprias afirmações e seu discurso que se modifica e renasce nas multiplicadas lutas, justificam a escolha teórica.
Compreender a noção de sujeito, sujeição e subjetivação em Foucault. Buscar a gênese destas imposições a que estamos expostos do momento em que nascemos: as condutas, as regras morais; para pensar diferente do que pensamos. Da mesma forma que Foucault (2001) diz das ciências em que não foi o louco que criou a psiquiatria e sim a psiquiatria que criou o louco, podemos dizer que não foram os surdos que criaram os saberes médicos (com seus desdobramentos fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, lingüística) sobre a surdez, mas foram estes lugares do discurso que criaram as práticas de correção e reabilitação que lhes foram submetidas. 
Estas áreas do saber não criaram, portanto, o sujeito surdo, mas criaram efetivamente o deficiente auditivo. Foi essa particular forma de poder que, revestida de bondade e sob o manto de uma preocupação com a saúde e o bem-estar foi aperfeiçoando formas de assujeitamento, melhor dizendo de “submissão da subjetividade” do indivíduo surdo, numa combinação de técnicas de individualização e procedimentos totalizantes, enredando o outro através de práticas de disciplina, controle, cerceamentos. (Fischer, 1999)
Quando Foucault descreve essa imposição sobre o sujeito, fala das lutas que travamos continuamente por formas de sujeição que não nos submetam em nossa individualidade. E isso quer dizer que o sujeito não só é sujeição, porque ele é sujeito nas formas de relação consigo, é efeito das experiências de si historicamente constituídas. 
CORAZZA (2000), em seu livro História da infância sem fim, constrói a partir de Foucault uma explicação para este termo que chamamos “sujeitar (-se)”. Para a autora, sujeição é a 
Maneira pela qual os indivíduos são chamados a se constituir como sujeitos de conduta moral, através de: 1) modelos propostos para instauração e desenvolvimentos das relações para consigo, reflexão sobre si, conhecimento, exame e decifração de si por si; 2) transformações que procura efetuar sobre si. (p.331)
Foucault diz que sujeitos são aqueles indivíduos que fazem a experiência de si mesmos, ao observar-se, analisar-se e reconhecer-se como um lugar de saber e de produção de verdade (Fischer, 1999), que a sujeição são os assujeitamentos, é o não se ver e reconhecer a que estamos expostos, sujeição que chega até a se confundir com o que você pensa de si mesmo, com nossa própria vontade e se torna tão imanente que não conseguimos mais separar o que dizem do que dizemos de nós mesmos. A subjetivação é também, em contrapartida, a possibilidade de escapar desse assujeitamento, conhecida como os “modos de existência”. 
Encontrar as relações existentes entre sujeito e verdades, converter o olhar, arriscar a pensar de outro modo, buscar uma compreensão do sujeito, afirmar a vida, é o convite que Foucault nos faz. Equilibrar-me sobre essa linha tênue onde estão em jogo, a vida e a morte, a razão e a loucura, submeter e singularizar existências, este é o risco.

O saber – poder: a constituição do sujeito surdo e da surdez
 w win  Por que item 1? 
O passado marca nosso conhecimento e está presente em nossos enunciados, seja como réplica ao que produziu, seja no destacar dessa ou daquela verdade que fabricou, seja ao reproduzirmos discursos de senso comum. (Souza, 1998, p. 125)
É indiscutível que os surdos são localizados no discurso sobre a deficiência e conseqüentemente sobre quem seriam os deficientes. Autores como Skliar (1998), Souza (1998), Veiga Neto (2001), Gallo (1997), Corazza (2000), baseados em Foucault, fazem uma discussão epistemológica sobre a surdez, investigando o que está oculto no discurso da deficiência, nas entrelinhas dessa cientificidade e neutralidade; a complexidade do outro, esses tantos outros abrigados numa discursividade em que não é considerada a existência das identidades, das alteridades.
Nessa discursividade, a diferença é transformada em diversidade. Mas diversos não são variantes, porque se pensamos em variantes partimos do pressuposto de variantes do mesmo. E no caso do surdo, ele não é um variante do ouvinte, é diferente do ouvinte, ou seja, essas variantes estão sempre embasadas na normalidade. Diversidade não é outra coisa que a(s) variante(s) de uma normalidade.
Postulamos a discussão epistemológica, porque nada significa mudar a nomenclatura se as epistemes que a sustentam são as mesmas dos discursos da deficiência. Ao manter a episteme, a diversidade pode ser tão homogênea como as nomenclaturas que lhe antecedem. E sei o quanto esta tomada de atitude nos custa, pois precisamos desses diferentes para mostrar o quanto somos “normais”. 
Para decifrar a épistémè, Foucault (1998a), analisa as rupturas ocorridas nos séculos XVI a XIX, destaca a emergência das práticas científicas, mostra como as configurações de saber nascem e condicionam os dispositivos que são as estratégias de relações de força que sustentam esse saber Souza (1998).
Para Foucault a episteme (a épistémè) é 
(...) um dispositivo estratégico que permite escolher, entre todos os enunciados possíveis, aqueles que poderão ser aceitáveis no interior, não digo de uma teoria científica, mas de um campo de cientificidade, e a respeito de que se poderá dizer: é falso, é verdadeiro. É o dispositivo que permite separar não o verdadeiro do falso, mas o inqualificável cientificamente do qualificável. (FOUCAULT, 1998a, p.247)
Ao afirmar que ser humano é determinado pelo que sabemos dele e somente assim será conhecido, FISCHER (1999) salienta que na perspectiva foucaultiana poder-saber-poder estão sempre interrelacionados, já que dominar o saber significa “obter um completo conhecimento e domínio sobre os sujeitos, seus corpos e suas almas”.(p.40).
Mas por que esses saberes afetam tanto nossa cotidianeidade? Foucault acentua a tripla propriedade deste gênero de discurso: a primeira propriedade diz do poder de vida e de morte destes discursos, em segundo sua funcionalidade como discursos de verdade pelo seu estatuto científico, formulados por pessoas qualificadas no interior das instituições científicas, e em terceiro pelo seu poder de nos fazer rir, pela sua capacidade de se tornarem ridículos e obsoletos aos nossos olhos, mas não sem antes ridicularizarem determinados indivíduos.
 (...) Como entender essa alteridade estrangeira em uma população politicamente definida com sendo a de um único povo brasileiro? (...) Como entender esses outros surdos não oralizados que insistem em marcar conosco uma estrangeirice, uma diferença radical em termos sociais, culturais e identitários? (SOUZA e GALLO, 2002, p.41)
Como entender essa diferença, diferença lingüística, se existe a imagem de que todos falam a mesma língua no país? É difícil para a maioria das pessoas cogitar a idéia de que existem outras comunidades lingüísticas. Como é ingênuo pensar que o Brasil é monolíngüe, e esquecermo-nos de todas as variações encontradas mesmo dentro da língua portuguesa. 
Cria-se a ilusão de que no Brasil só se fala o português, que essa língua é pura e, é claro, defende-se o inventado, o decidido como a língua culta, correta. Ao fazer com que exista um sistema de verdades, o Estado constitui-se mono e único: uma língua, uma identidade, uma cultura e assim uma escola que atenda igualmente a todos. 
O que talvez nos perturbe, como salientam Souza e Gallo nesta citação, é que existe sim a possibilidade das pessoas se constituírem de várias maneiras. E aceitar o “estrangeiro em minha casa” seria aceitar a existência de pessoas que aprendem de maneira diferente, se comunicam de forma diferente e adquirem conhecimentos de modo diferente. E isso não tem “cura” e não é algo que com o tempo passa.
É aqui que se enquadram as técnicas usadas para normalização e ouvintização com os surdos. Aqui operam tanto a tecnologia do poder disciplinar que, segundo Souza e Gallo (2002), tem como objeto a sujeição do corpo do indivíduo, quanto a tecnologia do biopoder  “... uma bio-política da população. As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação – durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas faces – anatômica e biológica, individualizante e especificamente, voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida – caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a baixo.” (FOUCAULT, 1998, P.131), exercida sobre um corpo coletivo.  Tais tecnologias vão desde os implantes cocleares até as pesquisas genéticas a fim de descobrir o gene que origina a surdez. 
Então com o intuito de controlar a população, esse controle não resume somente a sua consciência, mas em seus corpos. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma estratégia bio-política. (FOUCAULT, 1998a, p.80)
Esse corpo que não se configura apenas no aspecto físico mas nas experiências de vida, que é produto cultural de práticas, espaço de lutas, marcado por discursos localizados e marcado historicamente. Agora esse corpo não é somente vigiado a partir da alma, pela confissão, mas é visto pelo modo de se comportar, agir, pensar. Corpo marcado pela história, local de “inscrição dos acontecimentos”. Local de estratégias de controle, de práticas disciplinadoras eficazes que fabrica corpos submissos. Corpo que “entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe”.(FOUCAULT, 2000, p.119) E essas práticas são sutis, se dispersam, são inocentes, por vezes imperceptíveis.
Mesmo que estas técnicas acabem por transformar o sujeito num outro estrangeiro, num estranho a si mesmo - porque não são nem usuários da LIBRAS nem da  Língua Portuguesa - , elas proporcionam a nós mesmos um bem-estar que só se consegue quando estamos seguros de que algo foi feito para a purificação da raça. “Os (a) normais fazem parte de modo surdo, de uma mesma geometria. São elementos conhecidos, sempre explicáveis e demarcáveis na superfície de um território localizável e familiar – a norma” (SOUZA e GALLO, 2002, p. 56).

As instituições de produção da surdez: a surdez enquanto deficiência
A surdez, por se localizar no discurso do deficiente e da falta de algo, gera a necessidade da ida ao médico - responsável para explicar as anormalidades da sociedade -, já que a surdez encontra-se no discurso clínico.
Só que a norma é tão absorvente que, além de criar os desvios cria seus representantes e responsáveis pela condução/ tratamentos dos mesmos. Ao ser naturalizada, a norma se estabeleceu e estabelece atos de poder que se escondem dentro dela mesma e por isso são mais eficientes e tem tanto efeito. É uma naturalização que implica numa invisibilidade da norma fazendo com que nunca seja questionada.
Ao “cuidar” da população, os especialistas fazem com que esses corpos se constituam num tipo de desvio e fiquem anos a fio submetidos a práticas normalizadoras: um assujeitamento que algumas vezes vai da infância à vida adulta.
Como afirma Laborit (1994) e tantos outros surdos, não se tem saudade do que nunca se conheceu. O som torna-se importante para quem precisa, para quem usufrui dele no seu cotidiano, mas para quem utiliza uma outra dinâmica ou tem outras formas de perceber o mundo ele é dispensável. Mas, como a norma parte de nós e nós sabemos o que é melhor para esses anormais (outros), então temos piedade e mantemos nosso poder pastoral diante daqueles desprovidos de algo tão bom que é o ouvir.
A dinâmica da sociedade e da escola, consiste em inventar operadores a serviço de marcar a distinção entre normalidade e anormalidade, fixando sempre assim “quem somos nós e quem são os outros” (VEIGA-NETO, 2001, p.25). Estamos em constante criação de dispositivos para demarcar quem são os anormais e os anormais. E em decorrência disso, criamos as instituições que os abrigam. 
Essas práticas de dar ordem ao mundo, esse disciplinamento não se encerra no saber, se estende ao corpo, à sua codificação clínica, à medicalização. A ciência moderna e a emergência das técnicas de normalização constituíram-se num complexo dispositivo para produzir discursos de verdade. Não se trata nem de um saber médico, nem judiciário, mas de um poder de normalização que se estabeleceu nas diferentes instituições e se disseminou por toda a sociedade.
Em As palavras e as Coisas e na Arqueologia do Saber, Foucault nos ajuda a compreender não só como se instituiu o saber na modernidade, mas principalmente como esses saberes ao se instituírem criaram o que se chama hoje sujeito moderno. Depoimentos como estes demonstram de que forma os discursos sobre a deficiência penetram as condutas individuais e provocam tanto os efeitos de recusa, bloqueio, desqualificação como também as múltiplas formas de incitação, de intensificação, de resistência.
As práticas de normalização do indivíduo surdo e a constituição da surdez como anormalidade
Aproprio-me do termo “orelhas em locação”, encontrado no livro História da sexualidade: a vontade de saber, para definir o modo como vejo todas essas práticas clínicas, reabilitadoras em que as orelhas dos surdos são colocadas em locação para que sejam inventados procedimentos que ofereçam a estes sujeitos uma aparente e apaziguadora normalidade. Esse outro que eu olho e digo que é diferente me constitui na minha normalidade. Esse outro interpela a minha normalidade.
Todas as técnicas de disciplinamento foram desenvolvidas para que esse sujeito chegasse o mais próximo do normal e se comportasse como tal. E é nessa preocupação com o bem-estar da população, que a exclusão - não tão agressiva porque agora os sujeitos não são extintos – é revestida de um poder bondoso, pastoral, no intuito de cuidar sabendo o que é melhor para o outro. 
Não se trata de expulsar, trata-se ao contrário de estabelecer, de fixar, de atribuir um lugar, de definir presenças, e presenças controladas. Não rejeição, mas inclusão. (FOUCAULT, 2001, p.57)
Trata-se agora, segundo Veiga-Neto (2001) de uma aproximação para o (re) conhecimento, de uma inclusão que intenciona saber para daí, justificadamente, excluir. Um conjunto de condutas que se antes tinham um estatuto moral porque era visto como algo da natureza, na modernidade torna-se um problema a ser resolvido.
Em seu estudo sobre Os Anormais, Foucault (2001) ressalta como esses discursos atuavam em busca da ordem. Se antes eram engendrados para a reclusão ou o extermínio, agora são destinados à normalização. De uma certa maneira, os especialistas são responsáveis em determinar quem deve viver ou morrer. Foucault pontua em toda a sua obra que não são substituições de algo para outro, de um pior para um melhor, e sim desdobramentos de elementos que se dão nas entre cenas. 
Ao tomarmos como referência os relatos de Foucault acerca do tratamento dado aos indivíduos com peste e lepra, pode-se observar como se efetivaram estas substituições nos dispositivos de controle. Se no caso da lepra as pessoas eram colocadas distantes da cidade com o intuito de manter a cidade pura, posteriormente com a peste eram demarcados os locais que em que havia pessoas com lepra e os cuidados que se deveria ter, tratando-se, portanto, de um policiamento.
Esse policiamento minucioso faz parte do que Foucault chamou de disciplina, em que são necessários a organização do espaço, o controle do tempo, uma vigilância e um registro contínuo para que se consiga estabelecer um certo conhecimento (saber) sobre esses indivíduos.  
Trata-se, ao contrário, de uma série de diferenças sutis, e constantemente observadas, entre os indivíduos que estão doentes e os que não estão. Individualização, por conseguinte divisão e subdivisão do poder, que chega a atingir o grão fino da individualidade. (FOUCAULT, 2001, p.57)
Assim retomamos o conceito de Foucault do poder como positivo, no sentido de verificar como se desencadeiam outras formas de saber e poder e constatar o que tínhamos na lepra como forma negativa de poder, excluindo; na peste ganha um sentido positivo, incluindo, observando, criando saberes. Se antes estava ligado ao desconhecimento, passou a ser um acúmulo de saber, o crescimento do saber.
Foucault salienta que nesse período, a Idade Clássica ou século XVIII,
(...) Passou-se de uma tecnologia do poder que expulsa, que exclui, que bane, que marginaliza, que reprime, a um poder que é enfim um poder positivo, um poder que fabrica, um poder que observa, um poder que sabe e um poder que se multiplica a partir de seus próprios efeitos. (FOUCAULT, 2001, p. 60)
A norma, para Foucault (2001) tem uma função positiva, de intervenção,de transformação, porque carrega em sim dois princípios: um de qualificação e outro de correção. Desse modo, sua função não é excluir, rejeitar, mas ao contrário, ela descreve, qualifica, classifica e determina como se deve operar no processo de correção, de mudança. 
Ao pensarmos na surdez, notamos que os dispositivos constituídos no caso da peste e da lepra não ficam nada distantes e não são desconhecidos, pois se antes os surdos eram excluídos, destinados a asilos ou hospitais psiquiátricos, a partir do século XVIII são destinados à normalização (escolas especiais) e atualmente às escolas regulares, escolas “normais”, como retratam bem as políticas de inclusão – o que não deixa de ser um “recurso para um bom adestramento”.(FOUCAULT, 2000, p.143)
Se, inicialmente os anormais eram levados para fora da cidade no sentido e não contaminar, isso também pode ser visto historicamente na trajetória da educação dos surdos, por exemplo as iniciativas com Graham Bell que era totalmente contra o casamento de surdos e tomava atitudes junto ao governo americano propondo medidas eugenistas que impedissem a criação da raça surda, para evitar mais surdos e que se continuasse desenvolvendo “essa” comunicação, referindo-se à língua de sinais. (SOUZA, apud LANE, 1989)
Da escola especial à inclusão escolar, passando pela classe especial e sala de recursos, encontramos na educação e na pedagogia, a utilização destes dispositivos para o esquadrinhamento destes indivíduos.
(...) consideramos que o normal para a espécie humana é ouvir e falar, os surdos, seja como se queiram narrar, serão sempre uma diversidade, subconjuntos de pontos na superfície de um gráfico que gradua diferenças audiométricas – uma diferença para menos nos valores pontuados pela curva do sino. (SOUZA e GALLO, 2002, p.41).
A produção do surdo e da surdez: adaptação e resistência
Ao constituir a genealogia do poder, Foucault (1998a)  w win  N~]ao entendi a referência... O que você está querendo dizer? É  uma citação de Fc que está num texto meu? argumenta que o poder não se esgota na negatividade e afirma a existência de um traço positivo no poder, dizendo que ao mesmo tempo em que produz opressão, produz resistência. Um exemplo disso é o modo como a burguesia ao mesmo tempo em que se aproveitava do poder real, desenvolveu um sistema de direito que lhe permitia o desenvolvimento local. Com isso, até o século XVIII, a burguesia instalou uma forma de poder que se apresentava como discurso, como linguagem e que era o vocabulário do direito.
Se o biopoder permite a emergência do racismo de Estado, que leva a exclusão do diferente ao limite de sua eliminação pela morte, também é certo que a biopolítica permite a criação de novas ferramentas e instrumentos de luta, de novas armas que podem agenciar a eclosão das diferenças. Tudo depende de como se faz uso dos poderes e contrapoderes. Em lugar de cairmos no imobilismo de temer uma sociedade de controle (...) podemos assumir a perspectiva do exercício de contrapoderes, de fazer emergir novas possibilidades. (SOUZA e GALLO, 2002, p. 59).
Não existe, para Foucault, um poder concentrado, confinado em lugares específicos ou na negatividade. O poder encontra-se disperso no tecido social e é responsável por uma série de agenciamentos de significação que poderíamos chamar poderes múltiplos ou contra-poderes que se entrelaçam na macroestrutura social. E é assim que o poder produz efeitos – positivos – no nível do desejo e do saber. É, portanto, a partir de um poder sobre o corpo que se constituiu um saber fisiológico, orgânico e por fim acadêmico (Gallo, 1997). 
Destacamos com isto a necessidade de examinar alguns dos espaços em que o surdo faz esse movimento de duplo caráter: adaptação e resistência, como é encontrado na pesquisa de Tartuci (2001). É evidente que nós, “os normais”, também exercemos contrapoderes, produzimos resistências. Mas em determinados sujeitos isso se torna mais aparente por já se depararem com tal realidade no nascimento.
Essa lógica cruel permanece enquanto as crianças surdas não se encontram com um adulto. Elas têm necessidade dessa identificação com os adultos, uma necessidade crucial. É preciso convencer todos os pais de crianças surdas e colocá-las em contato, o mais rápido possível, com adultos surdos, desde o nascimento. É preciso que os dois mundos se entrelacem, aquele do barulho e o outro, do silêncio. O desenvolvimento psicológico da criança surda se fará mais rapidamente e vem melhor. Ela se construirá longe daquela solidão angustiante de ser única no mundo, sem idéias construtivas e sem futuro.(LABORIT, 1994, p.49)
No risco de operar sob os códigos e regras do saber e do poder, elas constituem os modos irredutíveis de subjetivação. 
Na escola
(...) a escola é o lugar do som, mas um som que muitas vezes aponta para o silêncio que ali é imposto ou, pelo menos, exigido. A escola não silencia porque, como lugar do som, seu silêncio é denunciador, é produtor de sentido. (EIZIRIK e COMERLATO, 1995, p.14)
Chego à escola, lugar em que me inscrevo. Tento explicitar deste lugar o papel que a escola ganha na vida desses sujeitos e como por meio da escola se opera a constituição do sujeito surdo. Tento captar nestas práticas de assujeitamento, as condições nas quais ocorre, os condicionantes históricos nos quais alunos/as se inscreve, nos quais está inscrita sua fala e nos quais também eu me inscrevo.
Para Veiga-Neto (2001), a escola é o “locus”, o lugar, em que se manifesta de maneira contundente a relação poder-saber na sociedade moderna. A escola tornou-se o lugar de pautar a diferença. Por isso quisemos abordar neste processo de constituição do surdo e da surdez como deficiência, a escolarização e a instituição escolar. 
Focalizar a escola significa admitir que ela compõe os espaços sociais freqüentados pelo sujeito surdo. Seja como escola especial, sala especial, sob o título de integração ou inclusão; estando lá ou sendo excluído dela, a escola (instituição) e a pedagogia (ciência) participam do assujeitamento do indivíduo surdo. É na escola ainda que estes indivíduos se narram e se constituem sujeitos.
A escola se transforma na Modernidade em lugar principal e até mesmo privilegiado, porque é ao mesmo tempo um lugar onde o saber se forma e o lugar também da própria normalização.
(...) um lugar atraente para implementar mudanças sobre essa lógica social, que se pretendam necessárias, seja no plano político, cultural ou econômico. ...É preciso ter sempre claro que mesmo aquilo que parece ocorrer apenas no âmbito escolar pode ter – e, quase sempre, tem – ligações sutis e poderosas com práticas (discursivas e não-discursivas) que extravasam a própria escola. (VEIGA-NETO, 2001, p.24)
O depoimento explicita que esse privilégio dado à instituição escolar é pela sua capacidade de instituir e de ser ela mesma instituinte, revelando que em nossa sociedade a escola é o “(…) lugar em que as palavras e as ações se inscrevem, desde a desordem, em novas ordens, de saber, de poder, de querer, de poder, de gostar, de procurar, de sonhar, de sofrer.” (EIZIRIK e COMERLATO, 1995, p.114)
A escola é este lugar onde estamos um bom tempo de nossas vidas e no qual  passamos por dispositivos, pelas estratégias e táticas de assujeitamento, de individualização. Mas se onde há poder, há resistência, a professora fala, eu não entendo mas copio o que não sei. Porque sei que não precisa saber, basta encontrar a palavra igual e responder. E no tempo em que nos informa, ela nos de-forma e se torna referência para muitas coisas, essas muitas coisas seriam “o que excede à escola” e que nomeamos conhecimento, saber. 
Ao dizer dos lugares que desempenham papel central no processo de individualização dentro da multiplicidade, Foucault (2000) salienta que a escola, através do exame, controla seus alunos não somente no contexto didático-pedagógico, mas sobretudo no aspecto político pois o exame acaba por constituir-se na tecnologia mesma da transmissão do saber. 
Para Gallo (1997), o nascimento da ciência da educação - a Pedagogia - deveu-se ao advento da tecnologia dos exames, que permitiu a ordenação dos alunos por meio da quantificação do processo de aprendizagem. As tecnologias individualizantes, utilizadas na escola, são uma verdadeira anatomia política que subjetiva as relações de poder nela vigentes.
O exame, as provas. Estabelecimento da verdade, demonstração de força. Processo que constitui o indivíduo como efeito e objeto de poder e de saber. Fixação da diferença, singularização. O exame é uma técnica que ao individualizar, reduz o sujeito a traços específicos, singulariza-o e por meio desta caracterização distribui o sujeito na população. Agora é o sujeito que não sabe, que não pode. 
A política de integração surgiu para propiciar a integração social superando a segregação. Como toda política é quase sempre indefinida, a integração teve diferentes interpretações. Cada instituição tinha sua leitura do termo integração escolar. Então, se para uns a integração escolar significava a aceitação na rede regular de ensino, para outros o acesso ainda que fosse à escola especial era considerada integração escolar. E na escola regular era exigida uma adaptação por parte dos alunos ao sistema escolar, eles tinham que se adequar à escola e esta tinha como tarefa normalizá-los.
Hoje, o governo brasileiro vem participando de um debate mundial que pressupõe “a educação das pessoas portadoras de deficiência” e a partir da Conferência de Salamanca, realizada em 1994, o país tem avançado na formulação de políticas que contemplem as diretrizes apontadas nesse documento. Algumas referências da legislação:
BRASIL. Declaração de Salamanca e linhas de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: CORDE, l994.
______. Plano decenal de educação para todos. Brasília: MEC, l993.
______. Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, l994.
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira-9394/96. Brasília: Diário oficial, 1996.
 Tais diretrizes têm se configurado na política educacional de inclusão É evidente que este debate e as políticas dele decorrentes estão condicionados a determinantes políticos e econômicos do neoliberalismo. Portanto, numa leitura foucaultiana, as políticas de inclusão talvez seja um mecanismo de trazer para perto e exercer um controle mais eficaz. São também as formas sutis, os desdobramentos da norma. . Essa política inverte a lógica da integração, propondo que a escola se transforme e não mais que o aluno se adapte a ela. A inclusão, como é postulada hoje, não abrange somente os nomeados como deficientes e sim aqueles excluídos do sistema escolar. Portanto, estas escolas inclusivas devem garantir a presença de todos, construindo uma educação que considere as diferenças, as necessidades de cada um de seus alunos.
Ressaltamos, contudo, que na alteração de uma ordem política e econômica que condiciona a aprovação desta proposta, está implicada uma correlação de forças, um exercício de contrapoderes que foi modificando a realidade da integração. Não estão aqui os dominados e lá os que dominam. 
O embate de ter que se adaptar à escola regular, foi constante na vida de alguns surdos em que a opção da família foi matriculá-los e arcar com as conseqüências. Era preferível estar numa escola regular, repetir a série do que estar numa escola especial e ficar sempre no mesmo lugar. Estar numa escola regular era aproximar-se da normalidade. Faz mais sentido repetir a série numa escola regular no que numa escola especial. Até em nomeá-las soa diferente: escola especial/ escola regular/escola normal.
Veiga-Neto (2001), entende a escolarização como uma operação de ordenamento, aproximação-estranhamento, ancorada na díade normal-anormal. Ao discutir as políticas de inclusão escolar no campo da Educação, o autor aponta a ambigüidade existente nessas políticas:
(...) De modo mais específico, quero fazer algumas reflexões de fundo sobre o caráter ambíguo que tais políticas podem assumir, particularmente quando se trata de decidir se os anormais - divididos nas cada vez mais numerosas categorias que a Modernidade tem incansável e incessantemente inventado: os sindrômicos, deficientes e psicopatas (em todas as suas variadas tipologias), os surdos, os cegos, os aleijados, os rebeldes, os poucos inteligentes, os estranhos, os “outros”, o refugo enfim – podem, ou mesmo devem, ser misturados, nas escolas, com os normais – cada vez mais parecidos com nós mesmos e, bem por isso, cada vez mais especiais, melhores, mais raros... (VEIGA-NETO, 2001 p.23).
Nas dificuldades enfrentadas com tais políticas de inclusão, além da resistência por parte de alguns educadores, Veiga-Neto (2001) salienta também rumores encontrados tanto nos discursos sobre os que devem ser incluídos como nos discursos sobre a surdez e suas práticas. Se de um lado, há a polarização dos que dizem estar a favor ou contra a inclusão, de outro lado há aqueles que adotam a política da diversidade. 
Entretanto, ao transformar a diferença em diversidade (diversidade sempre considerada a partir do normal), não se evidencia o fato de que os surdos não são variáveis do ouvinte, e sim mais um dos tantos sujeitos que povoam esse tecido social. 
(...) o discurso em favor da igualdade pode vir a ser tão colonialista quanto o discurso em favor da diferença, quando falta uma análise crítica do valor e da profundidade de diversidade.  (GNERRE, 1998, p.107)
Reafirmamos, por isso, nosso propósito em discutir as escolhas feitas historicamente na forma de discurso sobre a surdez e o surdo, reportando-nos também agora ao lugar de quem sempre foi narrado, nesse momento narrando-se, tornando-se autor de sua própria história e não mais co-autor ou colaborador. Isto talvez nos evidencie o quanto são incertos os discursos que compõem a história desse sujeitos, as escolhas feitas para significar essa diferença, as representações de verdade na história da educação dos surdos e que foram fruto de relações construídas social e discursivamente.
Os surdos estão na sala muitas vezes sem serem vistos e mesmo sendo vistos não são “olhados”, não são parte, estão ali somente para aprender a conviver conosco - ouvintes, normais. O que temos como resultado são surdos adultos que passaram pelos bancos escolares, muitos não chegaram a terminar o ensino médio, mas estão aí num movimento de resistência e adaptação a essas práticas de ensino. Mesmo percebendo que esse local não os acolhe efetivamente permanecem lá num intuito de incomodar e estabelecendo estratégias de permanência nesse local.
Desde muito cedo o surdo tem que lidar com a dinâmica de ser aceito na sociedade dos ouvintes. A dupla jornada o acompanha por muitos anos. Quando bebê as idas à terapia, na infância continuam as terapias (fonoaudiologia), depois as escolas (especial e regular) e em alguns casos ao chegar em casa reforço escolar. Devido à sua condição, o surdo deve sempre fazer mais que os ouvintes. O fato de não saber falar e não escrever tem um valor muito grande numa sociedade em que o “escrever bem” é privilégio de poucos.
A proposta de educação bilíngüe busca contemplar o direito lingüístico da pessoa surda de ter acesso aos conhecimentos sociais e culturais em uma língua da qual tenha domínio. Além disso, aspectos culturais, sociais, metodológicos e curriculares inerentes à condição de surdez precisam ser considerados em uma proposta séria de ensino à comunidade surda (Skliar, 1998).
Ao considerar a proposta de uma educação bilíngüe, parte-se do pressuposto de que os educadores envolvidos nessa proposta têm domínio das línguas de Sinais e Portuguesa, conhecem o funcionamento de cada uma delas e seus diferentes usos sociais. Tal domínio é fundamental para possibilitar que o surdo tenha acesso aos conhecimentos de mundo e que possa trabalhá-los tanto na Língua de Sinais como em Português. 
O que enraíza nossos discursos (da integração, da inclusão, da diversidade, da diferença) são os dispositivos que definem o sujeito pela falta e não pela singularidade. Vivemos numa discursividade marcada pelo não-ser, não-consegue-fazer, não-sabe e por isso “as diferenças dentro de uma cultura devem ser definidas como diferenças políticas – e não simplesmente como diferenças formais, textuais ou lingüísticas”.(SKLIAR, 1999, p.23), mesmo que para isso a comunidade que reivindica tal diferença tenha que recorrer metodologicamente a estes instrumentos, a estas táticas - dispositivos de poder como afirma Foucault. 
Mas se o poder produz efeitos positivos, vale a pena recuperar a manifestação dessa então denominada normalidade na escola, ou melhor dizendo, compreender como essa normalidade é ali fabricada. Se ao sofrer poderes, o sujeito também os exerce, como é fazer-se (a) normal na escola? 
Nem perguntas, nem respostas, devolvo-lhes minha inquietação. Como aquela provocada em mim desde que me envolvi com a educação de sujeitos surdos. E que ainda se mantém porque a realidade tem evidenciado que na inclusão o aluno também precisa adaptar-se. Não é só na integração. O que alterou então? Ou são apenas novos desdobramentos do discurso? 
O que altera é a existência de uma possibilidade para retirar esses sujeitos do discurso da educação especial e encará-la como diferença construída historicamente, politicamente e culturalmente. Reconhecer que a apropriação do mundo para determinada comunidade se dá em outra língua e se constitui numa alteridade.
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