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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar cinco obras de autores surdos e
como essas podem conduzir o ouvinte ao diálogo com o outro-surdo.
Essa discussão se torna necessária pois as artes surdas ainda estão à
margem dos estudos acadêmicos e fora dos currículos escolares e tão
pouco as encontramos facilmente em museus. Por isso, faremos incursão
por obras de artistas surdas de cada região do Brasil, buscando perceber
como as suas obras podem nos aproximar das realidades da comunidade
surda. Nesse caminho, utilizaremos os conceitos de produção de
presença de Gumbrecht (2010) e o ato responsável de Bakhtin (1987).
Com esse trabalho, esperamos abrir portas para as obras das artes surdas
que estão à margem, que possam se conhecidas por mais pessoas e que
mais pesquisadores se atentem para essa forma de arte.
Palavras-chave: Surdidade; literatura; artes; presença.
ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze five works by deaf authors
and how these can lead the listener to dialogue with the deaf-other.
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This discussion becomes necessary because the deaf arts are still on the
margins of academic studies, and outside of school curricula, and we do
not find them easily in museums either. Therefore, we will explore works
by deaf artists from each region of Brazil, seeking to understand how their
works can bring us closer to the realities of the deaf community. In this
way, we will use the concepts of production of presence by Gumbrecht
(2010) and the responsible act by Bakhtin (1987). With this work, we
hope to open doors for works of deaf arts that are on the margins to be
known by more people and that more researchers pay attention to this
art.
Keywords: Deafhood; literature; arts; presence.
INTRODUÇÃO

A mão surda que trabalha, interage com o meio em que vive e
o modifica é algo constate nas vidas de surdos brasileiros. Suas mãos
hábeis se movimentam com cadência, tocam diversas partes do corpo
com precisão. Esse jogo ultrapassa o uso do ser humano mediano, pois,
através delas, as pessoas surdas refletem sobre seu passado, planejam
seu futuro e constroem as suas identidades. Esse poder, atrelado às suas
mãos, permite que se organizem como um movimento social, e que
escrevam sua história por meio de uma língua de sinais. Elas, também,
são ferramentas criativas, ao produzir arte como forma de protesto,
de aclamar a importância de sua língua e cultura, e de expressar seus
sentimentos mais íntimos.
Infelizmente, as pessoas surdas foram, ao longo dos séculos,
perseguidas, assassinadas e abandonadas (SACKS, 2010), apagando da
história toda sua possível contribuição para a sociedade. Assim, suas mãos
foram amarradas e sua identidade apagada. Na contemporaneidade, a
Imagem das mãos é uma presença constante nas Escritas surdas, porém
esse simbolismo atrelado remonta há milhares de anos, e não apenas
está ligado às pessoas surdas, mas sim a todo o nosso desenvolvimento
como humanidade (MONDZAIN, 2015).
Hoje a arte surda reflete e refrata a sua relação com o mundo
dos objetos mediado por suas mãos. Por ser uma arte marginal, não
encontramos as obras surdas em espaços de circulação da arte, mas
elas existem e resistem, provavelmente bem perto de nós. Foi possível
constatar essa afirmação após a realização de uma pesquisa com surdos
e ouvintes e uma consulta ao site Cultura surda1.
1 O Site https://culturasurda.net/ se dedica a divulgar as produções culturais de pessoas surdas e de ouvintes que
tenham a ver com a língua de sinais e o ser e estar surdo.
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Desse modo, o objetivo desse artigo é apresentar uma pequena
amostra de obras de autores surdos de cada região do nosso país e analisar
essas obras a luz de Bakhtin (1987; 2019) e os Estudos da presença de
Gumbrecht (2010). Com isso esperamos compreender como a arte surda
evoca a presença do real em nossas vidas, podendo nos conduzir a atos
responsáveis e humanizados perante o outro-surdo.
Para isso, iniciaremos uma breve explanação dos conceitos que
fundamentam esse trabalho para ter uma breve visão de como andam as
pesquisas sobre as artes surdas. Em seguida, iremos analisar uma amostra
das obras da arte surda que, até o momento da escrita deste artigo,
não foram objeto de análise por pesquisadores brasileiros. Não seria
possível comportar aqui todos os artistas surdos à margem dos estudos
acadêmicos, assim abordaremos um por região do Brasil, procurando
dar voz as minorias que estão dentro das minorias.
MÃOS SURDAS MARGINAIS E A PRODUÇÃO DE PRESENÇA.

Bakhtin (1987) utiliza o termo grotesco para se referir a uma série
de coisas que são rejeitadas por uma parte da população. Contudo, esse
termo não é algo negativo, pois está ligado a todos os aspectos da nossa
existência, ou seja, do real em nossas vidas. Essa concepção de grotesco
inclui tudo aquilo que a burguesia tenta silenciar como a velhice, as
mulheres, o negro, o indígena, a pessoa com deficiência, o surdo.
Assim, ele se distingue dos corpos perfeitos ao “tematizar o que não é
tematizado” e dar “a voz a quem não tem” (MOITA LOPES, 2009, p. 22).
Aqui ingressamos no pensamento de que as artes surdas adquirem um
valor positivo e afirmativo em uma completa oposição aos que prezem
somente por uma arte polida e calcada na estética do belo, mesmo essa
arte não representando a vida real (BAKHTIN, 1987).
Por meio do diálogo e com a subversão do que é grotesco, será
possível se aproximar do horizonte social do outro, e esse contato pode
nos conduzir a realização de atos responsáveis e humanizados. Para
Bakhtin (2010), o ato responsável não é uma ação mecânica e desprovida
de reflexão, mas sim ações de indivíduos que a partir do ato-pensar
movimentam-se em direção ao ato-ação, assumindo a responsabilidade
pelo conteúdo desses atos (SOBRAL, 2009). Os povos oprimidos pela
colonialidade se empenham fortemente em lutar para ser vistos e, para
Freire (2018), a grande generosidade é quando, de forma empática, as
mãos dos oprimidos não sejam as únicas que se erguem nessa luta,
assim, nesse caminho, a responsabilidade do eu para com o outro possa
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contribuir para a transformação do mundo. Conforme Sobral (2019), ao
realizar o ato responsável, o sujeito decide de forma consciente executar
ações que consideram o seu dever e responsabilidade perante o outro.
Esse processo em caminho para o ato responsável não é simples,
e, para que possa ser realizado, necessita de um meio que interconecte
o eu com o outro (BAKHTIN, 2010). Desse modo, não é possível
compreender o outro-surdo sem um diálogo com o eu-ouvinte, nesse
caso, os elementos estéticos nas artes surdas que refletem e refratam
a vida, o real, aquilo que está presente em nossas vivências. A partir
disso, o ato responsável e humanizado será o resultado de uma empatia
motivada pelo ato-pensar que considere a diferença do outro apreendidas
pela cultura e vida.
Para Bakhtin, o diálogo nos lavará ao pensamento não-indiferente,
podendo fazer com que os sujeitos que observa e o que é observado
se comuniquem e, partir disso, aconteça o ato responsável (BAKHTIN,
2010). Nesse processo, o sujeito poderá tomar uma decisão consciente
que molde os seus atos de modo que considere a sua responsabilidade
perante o outro. A participação reflexiva no ser e estar surdo, mediada
pelas artes, seria a motivação para o ato responsável do eu-ouvinte,
pois a apreensão do processo histórico que culminou em infraestrutura
opressiva conduzirá a algo novo, “tanto no objeto quanto no indivíduo,
enaltecendo e melhorando o existir-evento” (SOUZA, 2014, p. 695).
No caminho para esse ato humanizado, a empatia é a palavrachave desse processo e isso pode ser concretizado a partir da presença
do real evocada pelos signos ideológicos dos povos surdos. Mesmo
estando consciente, conforme Bakhtin (2010), não é possível ingressar
no lugar do outro, pelo caráter irrepetível dos atos, é possível participar
e sentir a presença que nos permita compreender o mundo do outrosurdo. Para isso, a experimentação é o meio que pode nos aproximar do
mundo sensível do outro, pois, segundo Bakhtin (2010. p. 58), “mediante
a empatia se realiza algo que não existia nem no objeto da empatia, nem
em mim antes do ato da empatia, e o existir-evento se enriquece deste
algo que é realizado, não permanecendo igual a si mesmo”.
Com essa colocação, cabe agora discutir o conceito de presença
segundo as concepções de Gumbrecht (2010), filósofo alemão que
percebeu que a hermenêutica de sentido, sozinha, não podia dar conta
de alguns efeitos que as linguagens levam os humanos a sentir. Para esse
autor, produção de presença são todos os efeitos nos corpos humanos
causados por atos reais (GUMBRECHT, 2010). Teoria essa que dialoga
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com o filosofia do ato responsável que também entende que nem o
teoricismo puro nem o historicismo dão conta de compreender os atos
humanos (Bakhtin, 2010; Sobral, 2019). Nesse caminho, a presença
de Gumbrecht (2010) é o real descrito por Bakhtin (1987) e do mesmo
modo a cultura de presença tem como objetivo a abertura para outros
saberes, ultrapassando os conhecimentos eruditizados, comuns nas
interpretações que buscam um sentido teórico máximo.
Bakhtin (1987) nos apresenta dois mundos, o real/vida em que
vivemos e realizamos nossos atos e o teórico o qual existe fora do ato,
sendo ele o mundo teórico/cultura. Tanto Gumbrecht (2010) quanto
Bakhtin (1987) propõe uma união entre esses mundos, para um isso
permitirá compreender os eventos de maneira mais completa através de
amalgamações entre vida e cultura, para o outro, afirma que a partir
disso poderemos praticar o ato responsável.
A cultura de presença não se limita à busca de um significado
ou puras abstrações teóricas, mas adentra em uma percepção física do
real através do contato com as linguagens, como literatura, cinema,
artes plásticas e tantas outras (GUMBRECHT, 2010). Assim, do mesmo
modo que, para Bakhtin (2010), não devemos separar o real do teórico,
o sentido, para Gumbrecht (2010), se funde nesses dois elementos,
em uma amálgama, tornando-se praticamente um só, mesmo tendo
particularidades que os distinguem. Somente a responsabilidade especial
pode unir a cultura e vida (BAKHTIN, 1987), assim as vivências têm
muito mais poder do que as puras abstrações do teoricismo por esse
desconsiderar o Outro nesse processo. Por isso, podemos afirmar que a
perspectiva teórica pura é decadente ao passo que exclui o indivíduo e
seu viver, não permitindo o ato responsável.
A presença do real, evocada pelas artes surdas, pode nos conduzir
a algo quase sobrenatural, um efeito mágico que pode nos fazer sentir,
refletir e contribuir com o outro através de atos responsáveis. Essa
experiência mística pode ser entendida como o poder que a linguagem
tem em estimular a nossa imaginação a ponto de ativar nossos sentidos.
Aqui, adentramos em um tipo de sinestesia, ou multimodalidade, sem
a qual Basbaum (2002) afirma ser impossível a fruição de qualquer tipo
de arte. Como um exemplo dessa sinestesia, o autor cita o cinema e os
shows de rock, que, através de uma superprodução, levam o expectador
a um afastamento de si, uma espécie de catarse, que naquele momento
o conduz ao êxtase.
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Nesse ponto, encontramos uma forte ligação com a fala de Bakhtin
(1987) ao discutir o grotesco, pois esse também propõe um retorno às
coisas do mundo,
Coloca-se ênfase nas partes do corpo, as mãos, em que ele
se abre ao mundo exterior, isto é, onde o mundo penetra
nele ou dele sai ou ele mesmo sai para o mundo, através de
orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais
como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga
e nariz. (p.23, grifo nosso)

Bakhtin apresenta um corpo incompleto, que está em busca por
conexão com as coisas do mundo através de seus membros e órgãos.
Para que possamos compreender esse estímulo a sensações corpóreas
através da linguagem, iremos analisar algumas artes surdas e como elas
nos conduzem às realidades do outro e, assim, nos conduzir ao ato
responsável e humanizado.
ARTES SURDAS NO BRASIL: resistência e luta por direitos

A referida pesquisa foi feita com um questionário produzido no
Google forms, o qual pretendia identificar artistas surdos de diversas
regiões do país. Com ele foi possível identificar o nome, tipo de arte
produzida, link para acesso e o estado que artista reside2. Após sua
elaboração, ele foi enviado para vários grupos e comunidades nas redes
sociais nas quais participam centenas de milhares de pessoas, e assim
obtivemos 46 respostas indicando artistas de todas as regiões do Brasil.
No segundo momento da busca no site Cultura surda, selecionamos
todas as produções brasileiras, isso resultou em setenta autores3. Com o
resultado das duas fontes de pesquisa em mãos, foi iniciado uma análise
de cada um dos links indicados para conferir se o autor era surdo e se
os links correspondiam a produção dele. Assim, foram excluídos todos
os trabalhos que eram traduções da literatura ouvintes para a Libras,
músicas e obras de autores ouvintes, por fim permaneceram as produções
artísticas de qualquer tipo de autoria de pessoas surdas, isso culminou
em 66 resultados. Vale salientar que é evidente que esse quantitativo não
abarca todos os artistas surdos do Brasil, porém, ele é um reflexo dos
possíveis artistas que hoje estão marginalizados e, por isso, não podemos
desfrutar de suas obras.
2 Disponível em https://forms.gle/a2d3imuGGuQoKKKm9 Acesso em: 25 nov. 2021.
3 Foram selecionados as indicações de autores surdos nas categorias: artes, literatura, cinema e vídeo.
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A partir dos resultados, constatamos que o Nordeste apresentou
catorze artistas surdos e suas obras englobam a poesia, o slam, o teatro,
as artes plásticas e produto audiovisuais como a novela. A região norte,
junto com a centro-oeste, foi a que apresentou menos indicações de
artistas, três em cada uma, sendo eles, poetas e atores. O Sudeste foi a
localidade com o maior número de surdos que produzem arte, vinte e
sete ao todo que criam poesias, teatro, artes plásticas, esculturas, slam,
fotografia, literatura e ilustrações. Por fim a região Sul obteve dezesseis
resultados divididos entre desenho, teatro, literatura, poesia, artes
plásticas e história em quadrinhos. A partir de agora iremos analisar uma
obra das artes surdas de cada região do Brasil e procurar enfatizar como
elas nos conduzem ao horizonte social do outro no caminho para o ato
responsável.
MÃOS DO NORDESTE

O efeito mágico de mergulhar em um mundo ideal no qual as suas
necessidades, enquanto usuário de uma língua de sinais, são atendidas é
foco do curta metragem “O Mundo de Netinho”, idealizado e produzido
pelo paraibano surdo João Filho. Essa obra retrata bem o mundo segregado
que os povos surdos estão inseridos, e nela é possível viajar para outro
lugar no qual o seu desejo por ter aquilo que os ouvintes têm desde cedo
é atendido. Por um poder efêmero e carnavalizado4, causado pelo curta,
em poucos minutos o expectador pode sentir a presença de um espaço
de aceitação e com acessibilidade comunicacional plena para o surdo.
No vídeo, Netinho é jovem surdo que está cercado por pessoas
que não falam sua língua. Ao acordar ele não consegue se comunicar
com seus familiares (QUADRO 20, recorte 01), tão pouco na escola
onde ele é relegado a um mero objeto enquanto todo o protagonismo
e interação é focado nos ouvintes (QUADRO 20, recorte 02 e 03). Ao
sair da escola, Netinho cruza com pessoas que estão se comunicando
verbalmente enquanto ele está isolado e isso fica ainda mais evidente
quando ele vê várias TVs ligadas em uma loja, mas ele não consegue
compreender o que está sendo dito.
No caminho de volta para casa, ele entra em um parque no qual
uma entidade mágica o transporta para um mundo no qual todos o
compreendem e falam sua língua (QUADRO 20, recorte 05). Após isso,
o outro mundo de Netinho também se modifica absorvendo tudo aquilo
que há de bom naquele mundo mágic
4 Para Bakhtin uma obra carnavalizada é aquela que nos permite ser o que não somos viver aquilo que não
podemos experimentar em nossas vidas (BAKHTIN, 1987).

128

v. 18 • n.1 p. 122-143 jan./jun.2022

Quadro 20 – Recortes do curta O Mundo de Netinho, 2019.

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 05

Fonte – feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=oGc2tVkXFaA

Aqui encontramos um paradoxo na representação das mãos,
pois, incialmente, as mãos que interagem com Netinho simbolizam
os impedimentos e intempéries que ele enfrenta. Isso se materializa
no momento em que ele tenta saber o que os familiares conversam e
é barrado (QUADRO 21, recorte 01) e alguns momentos depois essas
mãos o aplaudem, mas ele não teve a oportunidade de se expressar,
fazendo com que esse seja um aplauso vazio (QUADRO 21, recorte 02).
Netinho se torna uma figura grotesca, pois mesmo dotado de todas as
suas peculiaridades e valores culturais ele é ocultado e silenciado.
Quadro 21 – Recortes do curta O Mundo de Netinho que indicam uma conotação negativa das mãos, 2019.

Recorte 01

Recorte 02

Fonte – feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=oGc2tVkXFaA
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Essa conotação negativa é substituída com a intervenção do ser
místico que se transforma em mãos gigantes e assume a configuração
do sinal BARCO (QUADRO 22, recorte 01) e transporta Netinho para
uma ilha que tem o formato de uma mão e que abriga aqueles que
compartilham os mesmos valores culturais dele (QUADRO 22, recorte
02). A partir desse momento, nesse novo mundo, as mãos proporcionam
ao herói da história algo que ele não tinha por causa de toda a
infraestrutura que promove a valorização da língua oral e do corpo que
ouve (QUADRO 22, recorte 03 e 04).
Quadro 22 – Recortes do curta O Mundo de Netinho que indicam uma conotação positiva das mãos, 2019.

Recorte 01

Recorte 03

Recorte 02

Recorte 04

Fonte – feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=oGc2tVkXFaA

Esse mundo carnavalizado é fruto do desejo de sair dessa
superestrutura opressiva para um local no qual todos os seus signos
ideológicos são altamente valorizados por todos e não somente pelos
surdos. As mãos, nesse curta-metragem, servem para separar e unir,
servem de transporte e abrigo estimulando a nossa imaginação para que
possamos sentir a presença de um mundo místico e improvável, mas
profundamente desejado.
MÃOS DO NORTE

A música faz parte das realidades surdas, porém ela não pode ser
apreciada por eles do mesmo modo que os ouvintes. A forma como
outros órgãos do corpo trabalha para que o surdo consiga apreciar a
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música é a temática do poema “Estrelas sejam música”5 do poeta surdo
tocantinense Lucas Fagundes6. O perfil dele no Instagram já nos revela
bastante sobre o valor que as mãos têm em sua vida e produção, nessa
rede social, ele assume o codinome @lucas.maos.
Através de seu corpo, compara o cintilar das estrelas com as
vibrações sonoras captadas pelo ouvido. Nesse poema, encontramos
uma forma grotesca de usar um sentido de um modo incomum para a
maioria de nós, pois conforme Laborit7 (2000, p. 126) “os outros ouvem,
eu não. Mas tenho olhos, que forçosamente observam melhor do que
os deles. Tenho as minhas mãos, que falam”. O corpo surdo sente as
vibrações provocadas pelas batidas musicais e seu coração pulsa na
frequência da melodia. Os olhos do enunciador desse poema se dirigem
às estrelas observando o seu brilho (QUADRO 23, recorte 01, 02), assim
o ritmo do cintilar delas se torna tangível de modo que pode às segurar
com a mão e sentir o seu pulsar (QUADRO 23, recorte 03, 04)
Quadro 23 – Recortes de Estrelas sejam música!, poesia, de Lucas Fagundes, 2020.

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 04

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.instagram.com/p/B-MID1wpwNP/

Ao apreciar uma música, mesmo que a letra esteja naquele
momento inacessível, o ritmo e a frequência podem evocar em seu
corpo a presença de algo místico para o surdo, a presença do som.
Esse processo é referenciado no por Lucas Fagundes com sentimentos
antagónicos de prazer e dor (QUADRO 24, recorte 01, 02) o que faz com
que a presença do som no enunciador lhe cause uma extrema sudorese e
medo (QUADRO 24, recorte 03, 04). Para o surdo a música se torna uma
realidade física tangível ao outros sentidos evocando arrepios, suores,
5 Tradução do poema Estrelas sejam música realizado pelo autor da pesquisa: Olhando para o céu vejo milhares
de estrelas. pego duas delas, que pulsam em minhas mãos. Esse pulsar me parece música. Até que não aguento e
lavado de suor fico. Retiro-as dos meus ouvidos e elas continuam seu pulsar Tocando meu coração. Quem se abre
e meu coração enxerga a pulsação das estrelas Meu corpo se fecha. Meu coração acelera e voa para junto das
estrelas. Para longe. É assim que o surdo sente a música.
6 Perfil do autor disponível em https://www.instagram.com/lucas.maos/ acesso em: 30 nov. 2021.
7 Emmanuelle Laborit é surda e ao longo de sua vida tem se dedicado aos palcos como atriz e diretora chegando
a conquistar vários prêmios internacionais.
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dores e lembranças guardadas em sua mente (GUMBRECHT, 2013).
Quadro 24 – Recortes de Estrelas sejam música!, poesia, de Lucas Fagundes, 2020.

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 04

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.instagram.com/p/B-MID1wpwNP/

Esse efeito corpóreo é amplificado por recursos imagéticos
que produzem um efeito de presença que estimula nossas sensações
corpóreas. O extraverbal materializado por expressões faciais,
pantomimas, movimentos e expressões faciais agem como uma chave
para nos tocar e gerar um diálogo com nossos próprios sentimentos
(QUADRO 25, recorte 01). O momento em que o enunciador emula
o ato de ter o coração pulsando em suas mãos, no mesmo ritmo da
música, remete a sensação de presença física evocada pela melodia,
além disso, ele dialoga com o receptor por meio do olhar, transmitindo
as suas sensações para ele (QUADRO 25, recorte 02).
Quadro 25 – Recortes de Estrelas sejam música!, poesia, de Lucas Fagundes, 2020.

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 04

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.instagram.com/p/B-MID1wpwNP/

O corpo do enunciador e o mundo dos objetos se tornam um por
meio do uso de descritores imagéticos em vários momentos do poema.
Um exemplo disso é o pulsar do coração e como ele voa de dentro da
caixa toráxica para longe, seguindo as estrelas/sensações evocadas pela
música (QUADRO 25 recortes 03, 04).
As amalgamações entre linguagem e presença nesse poema nos
fazem adentrar no mundo do sensível que, nesse caso, é a ausência do
sentido da audição, conhecendo como corpo surdo, em uma cosmologia
com as coisas do mundo podem, desfruta de um signo ideológico dos
ouvintes. Um tipo diferente de silêncio é quebrado, pois, como afirma
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Laborit (2000, p. 144), “O meu silêncio não é igual ao vosso. O meu
silêncio seria ter os olhos fechados, as mãos paralisadas, o corpo
insensível, a pele inerte. Um silêncio do corpo”. Com isso, podemos
praticar a alteridade, sentir a presença do que o outro sente, compreender
como a ausência de algo se torna uma porta para outras particularidades
do mundo do sensível.
MÃOS DO CENTRO-OESTE

Matéria de Poesia é a inspiração para a série fotográfica intitulada
“Jirau” do fotografo, do Distrito Federal, surdo Cristiano Carvalho.
A poesia em questão retrata coisas do nosso cotidiano, algumas que
podem até ser consideradas supérfluas como um pente, um bule e um
sapato, ou seja, “tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija
em cima, serve para poesia”8 . Ao dialogar com essa poesia, Cristiano
Carvalho retrata o que Bakthin (1987) chama de grotesco, ou seja, aquilo
que não é belo, mas que está profundamente ligado à nossa existência,
assim, ao olhar para esses objetos, olhamos para nós mesmos.
Cristiano Carvalho usa uma escala de cinzas em sua série fotográfica
dando um aspecto de nostalgia às suas imagens. Nesse contexto, dentre
luvas, rodos, garrafas de café e ferramentas, ele abre a série destacando o
expoente da poesia para o surdo, sua mão (IMAGEM 38). Nessa imagem,
o autor retrata uma mão que segura um pequeno crucifixo abaixo de
um espelho d’água. A fotografia também conta com alguns reflexos
difusos que estimulam a nossa imaginação ao tentar decifrar o que ele
revela. Aqui, a mão é a poesia, pois ela empunha um objeto de fé que é
manuseado, muitas vezes, nos momentos mais aflitos de um devoto, na
prece daquele que implora por ajuda. A cruz que essa mão segura está
fora do rosário que comumente estaria, isso poderia fazer com que ela
fosse descartada, mas na fotografia de Cristiano Carvalho, ele a ergue em
uma poesia silenciosa que evoca a presença do divino.
8 A poesia está disponível em https://www.archdaily.com.br/br/01-54142/poesia-e-arquitetura-materia-de-poesiamanoel-de-barros Acesso em: 02 dez 2021.
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IMAGEM 38 - SERIE: JIRAU,| IMPRESSÃO DE PIGMENTO MINERAL EM PAPEL ALGODÃO, CRISTIANO
CARVALHO, 2020.

Fonte - http://cristianocarvalho.com.br/

O diálogo com as outras fotografias da série funcionam como um
estímulo às nossas sensações corpóreas, evocando a presença por meio
da ausência em um espaço que poderia ser ocupado por uma mão, mas
que naquele instante se mantém afastada das atividades destinadas àqueles objetos (QUADRO 27). Todas os objetos retratados na série “Jirau”
necessitam de uma mão para que funcionem, isso interconecta todos
as imagens dentro de um único contexto, o trabalho. Em momentos de
repouso, as ferramentas remetem ao afastamento do trabalhador de suas
atividades, contudo ele não se mantém afastado de sua devoção.
Quadro 27 – Fragmentos da série Jirau, de Cristiano Carvalho, 2020.

Fonte - http://cristianocarvalho.com.br/
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A realidade da mão que trabalha se tornou uma matéria de poesia
visual pelas lentes com filtro em tons de cinza de Cristiano Carvalho.
A representação dessa mão, afastada momentaneamente das atividades
laborais, foge das idealizações da estética do belo, pois essa mão é
grotesca, por estar suja, ferida e calejada. Cristiano Carvalho, em seu
ser e estar surdo, utilizou essa tão importante mão para ele como uma
matéria de poesia, que muitas vezes, é desprezada por nossos olhos, mas
que nos conduzem ao contato com as coisas do mundo. Coisas essas
desprezadas, grotescas, mas que tem seu valor, do mesmo modo que o
surdo, desprezado, tem seu valor.
MÃOS DO SUDESTE

Uma forma de arte naturalmente periférica prospera em várias
partes do Brasil e ela proporcionou um espaço para que surdos e ouvintes
possam expressar suas ideias de maneira bilíngue. Um dos slamers surdo
que está envolvido, nesse movimento, é o paulista Edinho Santos9. As
suas composições refletem sua identidade enquanto surdo negro e como
esses dois aspectos amplificam a discriminação que ele sofre. Uma luta
que os movimentos surdos travam há muito tempo, e que Edinho usa
como mote para sua poesia, é o uso de palavras de cunho preconceituoso
e estereotipadas como mudo, surdo-mudo, mudinho e mouco. A poesia
bilingue “Mudinho” é exemplo do desejo de ser respeitado e ter sua
identidade reconhecida. A versão em língua portuguesa dessa obra diz
o seguinte:
Quando eu era pequeno diziam:
Mudinho, mudinho.
Eu adolescente, pulei corda
Joguei vídeo game e bafo bafo.
Mudinho, mudinho, mudinho
Eu cresci, me encontrei.
E eles: mudinho, mudinho.
Me casei, encontrei minha metade e tive um
filho.
E eles: mudinho, mudinho.
Me cansei, me curvei, envelheci.
E eles: mudinho, mudinho.
Porra, mudinho?
Eu não. Meu nome é Edinho, PORRA!
9 Perfil do Instagram de Edinho e algumas de suas poesias podem ser conferidas em https://www.instagram.com/p/
CTsbf83JJRd/ Acesso em: 04 dez 2021.
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A expressão facial firme de Edinho denota o seu sentimento de
revolta por ser chamado de mudinho (IMAGEM 38). A força em suas
mãos, ao sinalizar essa poesia, reflete sua posição contra esses termos
inadequados, fazendo questão de que seja chamado pelo seu nome. O
bullying dentro e fora da escola é uma realidade para os surdos e isso
aumenta o seu desejo de estar entre os seus pares, pois nesses espaços
eles são aceitos e sua comunicação é plena. Esse desejo de estar em
espaços que o acolham é um dos fatores que tem contribuído para a
participação de surdos nos slams, pois essas competições contam tanto
com a declamação de poesias bilíngues como a de Edinho, quanto com
a tradução dos versos em português para Libras.
Imagem 38 – Edinho Santos declamando a poesia Mudinho.

Fonte - https://www.youtube.com/watch?v=bl4-k4YqkCw&t

O caráter bilíngue da poesia “Mudinho” abre uma nova janela
para a apreciação visual e auditiva por ouvintes. Nesse caso, a
performance de Edinho junto com um hábil uso de recursos expressivos
como classificadores, pantomimas e dêixis apresentam elementos em
uma língua que são complementados pela outra. O Quadro 28 destaca
algumas dessas situações nas quais a língua oral e a performance em
língua de sinais trabalham juntas para um efeito multimodal.
Quadro 28 – Uso de recursos imagéticos durante a performance da poesia “Mudinho”.

Recorte 01
- Pulando
corda.

Recorte 02
- Jogando
video
game.

Recorte 03
- Jogando
bafo bafo.

Recorte 04
- Crescendo
e dicando
forte.

Recorte - 05
- Pantomima
que indica
a beleza de
sua mulher.

Recorte 06 Pantomima
indicado o
ato de ninar
um bebê.

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=bl4-k4YqkCw&t
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O intérprete que está vocalizando a versão em português da
obra fala exatamente o que está sendo sinalizado, enunciando. Em
outros momentos, ele omite alguns termos que Edinho está dizendo.
Primeiramente, vejamos os momentos em que a fala e a sinalização são
equivalentes como o presente nos recortes 01, 02 e 03 (QUADRO 28).
Contudo, nos recortes 04, 05 e 06, a sinalização não equivale ao que é
vocalizado, contudo, isso não é um erro, mas sim um recurso bilíngue
que evoca a presença de algo que a língua oral apenas faz referência.
Enquanto o intérprete fala “Eu cresci, me encontrei”, Edinho usa um
descritor imagético que transmite o sentido de força (QUADRO 28,
Recorte 04). No momento em que é falado “Me casei, encontrei minha
metade e tive um filho”, o autor da poesia usa um descrito imagético que
evidencia a beleza física de sua mulher e simula o ato de ninar um bebê
(QUADRO 28, Recorte 05, 06).
Outro recurso expressivo que é muito importante para evocar
a presença de algo que está ausente é o uso ampliado do espaço de
enunciação. A localização do enunciador na declamação posiciona os
interlocutores e herói em espaços enunciativos distintos, pois no primeiro
momento, em uma posição ao centro, está o herói e para ele apontam o
dedo os que estão o xingando de “mudinho” (QUADRO 29, Recorte 01,
02). O mesmo ocorre nas situações seguintes quando ele cresce, casa
e envelhece (QUADRO 29, Recorte 03, 04, 05, 06). Primeiramente, o
autor posiciona o herói e em volta dele os seus algozes.
Quadro 29 - Apontar para o mudinho

Recorte 01

Recorte 02

Recorte 03

Recorte 04

Recorte 05

Recorte 06

Fonte – Feito pelo autor da pesquisa com base em https://www.youtube.com/watch?v=bl4-k4YqkCw&t

O espaço físico que um dos participantes dessa enunciação
ocupa denota o protagonismo do surdo nessa composição. Como
pode ser percebido na Imagem 39, o intérprete está abaixado com o
microfone na mão e ele se torna quase imperceptível, mesmo tendo
um papel fundamental nessa composição bilíngue. Diferentemente,
Edinho caminha, senta, levanta-se e, assim, transita por todo o espaço
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de enunciação da poesia, desse modo o foco dos olhares é destinado a
ele enquanto os ouvidos se concentram na voz do intérprete.
Imagem 39 – Localização do intérprete e de Edinho na performance da poesia Mudinho.

Fonte –https://www.youtube.com/watch?v=bl4-k4YqkCw&t

O efeito de presença do que está ausente que foi abordado em
uma poesia bilíngue nessa seção foi centrado no ouvinte, contudo os
surdos não necessitam do canal auditivo para sentir em seus corpos
essa presença, bastando a visualização da Libras e todos os elementos
imagéticos inerentes a essa língua.
MÃOS DO SUL

A região que mais produz pesquisas sobre as artes surdas também
é recheada de diversos artistas que não são objetos dessas investigações
acadêmicas. Um dessas é Andressa Silva10, uma surda catarinense que
tem uma extensa produção artística e que divulga a sua produção pelo
Instagram. A maioria dos seus trabalhos são desenhos feitos em papel
canson, à lápis HB, com toques de caneta. Suas obras trazem à tona o
sentimento surdo de valorização de sua língua de sinais e o desejo de
definir os rumos de sua comunidade sem a imposição ouvintista.
Essa infraestrutura opressora determina a forma de sua arte com o
desejo de se libertar, do sentimento de ter suas mãos amarradas como
em uma servidão àqueles que tentam controlar os corpos surdos. Várias
obras de Andressa Silva refletem esse sentimento, contudo iremos nos
concentrar em duas que, além de expressar o desejo da comunidade
surda, elas dialogam entre si. A primeira obra é “Abrindo-se para a vida”
(IMAGEM 40), que nos mostra uma mão gigante que destroça um muro
abrindo uma passagem nele, nesse momento, dezenas de m pequenas
mãos que realizam s configurações de mãos em Libras explodem
10 A obra dela está disponível em https://www.instagram.com/andressa.silva9/ Acesso em 03 dez 2021.
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juntamente com ele como se fossem projéteis do artefato explosivo que
destruiu a barreira.
Imagem 40 –Abrindo-se para a vida, de Andressa Silva, desenho 2019

Fonte - https://www.instagram.com/p/B5qIdBoFMDX/

Na postagem11 que divulga essa obra, a autora inseriu a seguinte
legenda “Abrindo-se para a vida que prossiga a sua língua de sinais e
minha também” (sic). Para que algo prossiga, é necessário que o caminho
esteja livre, assim cabe refletir o que é esse muro que impede que a
língua de sinais trilhe seu caminho. Ao levar em consideração toda a
infraestrutura decadente que privou os surdos de viver, podemos entender
esse muro como sendo todas as barreiras impostas pelo ouvintismo para
o cerceamento da cultura surda. Em sua forma, a obra de Andressa Silva,
refrata diretamente no sinal de BARREIRA (IMAGEM 41), retratando de
maneira carnavalizada o poder da mão em destruir um muro que impede
que a língua de sinais nas mãos dos surdos caminhe e se desenvolva.
Imagem 41 – Sinal BARREIRA

Fonte – UFSC (2018)
11 Disponível em https://www.instagram.com/p/B5qIdBoFMDX/ Acesso em 04 dez 2021
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A obra da mesma autora que dialoga diretamente com “Abrindose para a vida” é “Sinais que libertam” (IMAGEM 42). Novamente, a
temática da liberdade e cerceamento eclodem dos tons de cinza no
desenho de Andressa Silva. Agora nos deparamos com mãos que
recentemente quebraram os grilhões que as aprisionavam e, nesse
instante, as configurações de mão da Libras se espalham novamente pelo
ar como uma aura que sobrevoa as mãos libertadas.
Imagem 42 – Sinais que Libertam, de Andressa Silva, 2019

Fonte - https://www.instagram.com/p/B0rQo5BFvQw/

Novamente, temos uma correlação desse desenho com um sinal,
ABOLIÇÃO (IMAGEM 43), que se refere especificamente ao fim da
escravidão e que é enunciado utilizando um movimento que alude
também ao quebrar de correntes. Essa alusão à escravização em “Sinais
que Libertam” demonstra como o mundo ouvinte cria um sistema
que limita toda a vida do surdo a ponto que eles sintam escravos do
ouvintismo e que o único modo de se libertar disso é por meio da língua
de sinais.
Imagem 43 – Sinal ABOLIÇAO

Imagem 43 – Sinal ABOLIÇAO.

Fonte - https://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/
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A Libras, nas duas obras simbolizadas pelas configurações de
mão, age como se as peças que causaram danos aos objetos limitam
a liberdade dos surdos e, desse modo, simbolizam todo o movimento
cultural surdo que, por meio do poder emancipador da língua de sinais,
permite que eles desfrutem e contribua para o fortalecimento de todos
os signos ideológicos de sua comunidade. Pela língua compartilhada,
há desenvolvimento pessoal através do encontro de amigos surdos, da
organização em associações e da educação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte surda dá um poder efêmero ao seu autor, o poder de
gritar, de falar com aqueles que de outro modo não poderiam o ouvir.
Esse superpoder tem um efeito restrito ao alcance de nossos olhos,
porém, ao penetrá-los, podem atingir o âmago de nossos sentidos. Essa
arte, enquanto signo ideológico, se insere em uma arena onde serão
confrontados os valores sociais contraditórios, pois de um lado estão
os invisibilizados gritando pelo direito a ser visto e do outro opressor
que, na maioria das vezes, por ignorância, não consegue ver o grito dos
oprimidos.
As cinco artes surdas apresentadas remetem ao ato de resistência e
apresentam as mãos como uma ferramenta de apoio e companheirismo
no contexto da Surdidade. Conforme Bakhtin (2019b), a natureza
social do discurso compõe um jogo entre enunciador e interlocutores/
expectadores. Dessa maneira, nas obras apresentadas nesse artigo é
possível perceber esse jogo e o reflexo de uma infraestrutura de opressão
que determinou a forma dessas obras.
As mãos são produtoras de imagens que nos possibilitam o diálogo
com o outro-surdo, um outro que está só, mesmo estando próximo a
outras pessoas, um outro que interage com o mundo sensível de uma
forma diferente, alguém que deseja respeito e que almeja se libertar de
tudo aquilo que o impede de usar sua língua de sinais. Em todos os
casos, as mãos se tornaram um importante signo ideológico para esses
artistas surdos, pois hora ela representa o meio expressar ideias e hora
ela simboliza a ferramenta que pode transformar as vidas de surdos.
Em todas as artes surdas, as mãos se tornam produtoras de imagens
que evocam a presença do mundo surdo e todos os recursos expressivos
e simbólicos atrelados a essa mão, e a língua de sinais contribui para
esse processo. Essas imagens têm poder de presentificar ações, pessoas, e
objetos que não fazem parte do horizonte social do ouvinte. A língua de
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sinais naturalmente tem essa propriedade de produzir imagens mentais e
essas imagens podem tocar não só os surdos de uma maneira particular,
mas também todos aqueles que, por meio dessa arte, adentram no
mundo surdo.
Desse modo, conhecer o horizonte social do outro-surdo pode
ser o meio que possamos refletir sobre suas realidades e desse modo
praticarmos o ato responsável humanizado. A partir disso, um dia, a
arte surda pode deixar de ser marginal e estar presente nas bibliotecas,
escolas, programas de pós-graduação e nas livrarias. Esse é um caminho
longo, mas que pode ser conquistado se mais pessoas tiverem contato
com as artes surdas, podendo elas, também, praticar o ato responsável
e humanizado.
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