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Resumo da palestra: Esta palestra propõe-se explorar a relação entre linguisticidade e
subjetividade das pessoas surdas, no particular, naquelas pessoas que adquiriram a
língua de sinais tardiamente. Se bem a relação entre ambas categorias parece
suficientemente estabelecida, nas pessoas surdas tal relação apresenta desafios urgentes,
sobretudo pela ausência da sua língua nas fases iniciais da configuração da sua
subjetividade e as consequentes barreiras comunicativas para socializar com outros,
inclusive com os mais próximos. A pergunta que guia esta indagação é, de que modo a
incorporação da Língua de Sinais Colombiana (LSC) redimensiona a esfera da
subjetividade das pessoas surdas? Em dito sentido, plantaram-se cenários prévios à
aquisição da LSC e posteriores a ela e se estabeleceram algumas implicações para a
configuração da subjetividade das pessoas surdas. Estas reflexões são o resultado do
projeto de pesquisa doutoral “A incorporação da Língua de Sinais na configuração de
subjetividade de jovens surdos escolarizados na cidade de Popayán”. Mais que
descrever um estado de coisas, espera-se motivar a reflexão e a ação sobre o modo
como as diferentes instituições, no particular as escolas, geram espaços alternativos que,
em vez de simplesmente fomentar políticas de inclusão, respondam alternadamente as
exigências que estes grupos populacionais reclamam.
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