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Resumo

Os surdos vêm se organizando há anos por  meio de associações e instituições com

diferentes finalidades. Entretanto, o número e a diversificação na forma dos grupos de

surdos se organizarem vêm ganhando novas dimensões nos últimos anos. A ausência de

audição  produz  o  que  eles  nomeiam  por  “cultura  visual”  ou  “cultura  surda”.  Ela  se

expressa através da linguagem, dos juízos de valor, da arte, das motivações, gerando a

ordem  do  grupo,  com  seus  códigos  próprios,  suas  formas  de  organização,  de

solidariedade. Como uma nova forma de marcador territorial, a comunidade de surdos

brasileira cria o CIACS (Centro de Integração de Arte e Cultura dos Surdos). Trata-se de

uma organização não governamental, dirigida tanto por surdos quanto por ouvintes e tem

como principal objetivo a implementação de projetos sociais que visem o desenvolvimento

das atividades artísticas e culturais de surdos. De acordo com atores e poetas surdos, as

comunidades  de  surdos  têm  pouco  acesso  às  diversas  manifestações  culturais  da

sociedade ouvinte – termo empregado para se referir às pessoas que ouvem pelo canal
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auditivo. O mote principal desse trabalho foi o entendimento de como o teatro dos surdos

contribui na luta desse grupo social. A presente proposta pretende apresentar um recorte

etnográfico desse movimento social  importante no conjunto de estratégias dos surdos

brasileiros para a minimizar senão o estigma, ao menos colocar o debate em torno das

questões que impõem barreiras entre surdos e ouvintes, entre minoria e maioria, entre

“eles” e “nós”.

Palavras-Chave: CIACS, Surdos, teatro, LIBRAS, movimento social.

Resumen

Los sordos han se organizando hace años a través de las asociaciones y instituciones con

diferentes propósitos.  Sin  embargo,  el  número y la  diversificación en la  forma de los

grupos de sordos organizaren se han ganado nuevas dimensiones en los últimos años. La

ausencia de audición produce lo que nombran como "cultura visual" o "cultura sorda". Ela

se  expresa  a  través  del  lenguaje,  de  juicios  de  valor,  del  arte,  de  las  motivaciones,

generando la orden del grupo, con sus propios códigos, sus formas de organización y

solidaridad. Como una nueva forma de marcador territorial, la comunidad sorda brasileña

crea el CIACS (Centro de Integración de Arte y Cultura de Sordos). Es una organización

no gubernamental,  dirigida tanto por sordos cuanto por oyentes y tiene como objetivo

principal  la  implementación  de  proyectos  sociales  para  el  desarrollo  de  actividades

artísticas  y  culturales  de  las  personas  sordas.  De  acuerdo  con  los  actores  y  poetas

sordos, las comunidades sordas tienen poco acceso a diversas manifestaciones culturales

de la sociedad oyente - un término usado para referirse a las personas que escuchan el

canal auditivo. El lema principal de este trabajo fue la comprensión de cómo el teatro de

sordos ayuda en la  lucha de este  grupo social.  Esta  propuesta tiene la  intención  de

presentar un corte etnográfico de este importante movimiento social en el conjunto de las

estrategias de sordos de Brasil para reducir al mínimo, si no el estigma, al menos poner el

debate en torno a las cuestiones que imponen barreras entre sordos y oyentes,  entre

minoría y mayoría, entre "ellos" y "nosotros".

Palabras Clave: CIACS, Sordos, teatro, LIBRAS, movimiento social.

Introdução: acerca da noção de cultura surda

Os surdos vêm se organizando há anos por meio de associações e instituições



com diferentes finalidades. Entretanto, o número e a diversificação na forma dos grupos

de surdos se organizarem, vêm ganhando novas dimensões nos últimos anos. Assim,

além das associações de  surdos e  suas tradicionais  atribuições  –  elemento  até  hoje

fundamental na agregação das pessoas surdas – cumprirem o papel de fazer insurgir

“naquele campo de relações, dentro do qual cada vida humana é inaugurada e mediante

a qual procura-se completar” (Ingold, 2003: 126), outros movimentos “dentro” e “fora” do

grupo  vêm  gerando  novos  modos  de  socialidade  ou  subjetivações,  nas  palavras  de

Guattari. Ambos, Guattari e Ingold, entendem o campo das relações humanas dentro de

um processo de imanência. O entendimento de que são os modos de vida de humanos

em seus diferentes contextos o que realmente nos torna humanos, é um ponto de vista

que aproxima esses autores. Para Ingold, por exemplo, 

“(…)  é  dentro  do  movimento  da  vida  social,  nos  contextos  de
entrosamentos práticos dos seres humanos uns com os outros e
com os seus ambientes não humanos que formas institucionais são
geradas  –  inclusive  aquelas  formas  que  usam  o  nome  de
‘sociedades’.” (2003: 127)

No campo da estética, das artes, das religiões, múltiplas diferenças acabam se

impondo quando, por exemplo, um dos sentidos – ou mais de um – é “afetado”. No caso

particular dos surdos, a ausência de audição produz o que eles nomeiam por “cultura

visual”. Rodrigo Rosso Marques, em sua tese A experiência de Ser Surdo: uma descrição

fenomenológica, aponta a necessidade de pensar a experiência da surdez não somente a

partir da “diferença anatômica”, mas a partir de funcionalidades sensoriais e perceptuais

distintas  que  interferem diretamente  na  interpretação  e  interação  do  surdo  no/com o

mundo. Ele ressalta que essa experiência não transforma somente o surdo, mas também

o mundo que ele habita. Desse modo, devemos

“(…)  ver  as  pessoas  surdas  através  de  um prisma  ‘aquém’ dos
pressupostos  da  cultura,  das  representações;  identificar  porque
ocorrem as intenções desses atos. A procura do semelhante surdo
pode ter diversos fundamentos, mas o que os aproxima, o que os
motiva  a  esse  sentimento  de  aproximação?  Por  exemplo,  uma
pessoa surda procura outra pessoa surda por causa de uma língua
idêntica; esse procurar envolve uma questão subjetiva de que essa
outra pessoa, alem de falar a mesma língua, compartilha a mesma
experiência. Dessa experiência, partimos do pressuposto de que ela
‘percebe’ o  mundo de  uma forma semelhante,  como o  ‘sentir’  a
música,  pelas diversas vibrações através do tato,  do equilíbrio  e
senso de direção quando ‘escrevem no celular’, da percepção visual
ao sentir a presença de alguém pelos vultos, sombras, reflexos nos



vidros.” (Marques, 2008: 24)

Assim, podemos pensar os elementos culturais como constituintes eles próprios da

mediação simbólica que torna possível a vida em comum. A chamada “cultura surda” se

expressa através da linguagem, dos juízos de valor, da arte, das motivações, gerando a

ordem  do  grupo,  com  seus  códigos  próprios,  suas  formas  de  organização,  de

solidariedade. Importante retomar aqui que o entendimento de cultura toma por base sua

constante  recriação,  seu  constante  movimento  em função  das  relações  estabelecidas

entre os humanos. Cultura, lembrando que nesse trabalho vem sendo entendida como um

campo de forças e territórios subjetivos que fornece o sentido ao próprio grupo.

No caso dos surdos, do ponto de vista histórico já abordado, foi através da forma

de leitura da surdez pelos ouvintes – chamada aqui de “cultura majoritária” – que fez

emergir um modelo “desacreditado” da pessoa surda. Espécie de imposição subjetiva, um

poder, um discurso que afetou – e ainda afeta – diretamente a forma de muitos surdos se

colocarem no mundo. Na verdade, muitos se viam – e ainda se vêem – fora-do-mundo, tal

a força exercida pelo modelo ouvintista de estar no mundo.

E é neste embate constante que a “cultura dos surdos” se recria todos os dias,

ainda que bastante ignorada, como uma forma de abafar o que é vivido e visto. Para

Wrigley, como o problema da surdez está localizado num corpo individual, a taxonomia

médica  se  mantém reproduzida  e  assegurada,  perpetuando  interpretações  da  surdez

equivocadas,  como  a  experiência  de  uma  falta,  uma  incapacidade  ou  deficiência.  A

despeito da surdez ser algo comum, a “cultura surda” ainda é vista como “uma espécie

exótica cuja identidade é destinada a decair e a desaparecer” (Wrigley,1996: 94).

O CIACS e o TBS: práticas culturais dos surdos

Como uma nova forma de marcador territorial, a “comunidade de surdos” brasileira

cria no Rio de Janeiro, em 1989, o CIACS (Centro de Integração de Arte e Cultura dos

Surdos).  Trata-se  de  uma  organização  não  governamental,  dirigida  tanto  por  surdos

quanto por ouvintes e tem como principal objetivo a implementação de projetos sociais

que visem o desenvolvimento das atividades artísticas e culturais de surdos.

Grande parte dos integrantes do CIACS são atores surdos veteranos que, com sua

experiência,  transmitem através de sua arte o sentido do corpo na expressão cênica.

Marlene Prado, Nelson Pimenta, Alexandre Luiz Lopes Pinto e Silas Queiroz são alguns

desses veteranos e membros da diretoria do CIACS e também do TBS (Teatro Brasileiro



dos  Surdos).  E  é  Silas  Queiroz  que,  em entrevista  a  Revista  Espaço,  mostra  como

entende a atividade de ator:

“Se o corpo não tem personalidade, se é vazio como a morte, é
melhor para a vida. Se tem personalidade dentro do meu corpo, é
muito importante mostrar para o mundo as emoções, as histórias
vividas,  tanto  para  crianças  como  para  os  adultos.  E  quando
assistimos ao teatro, tudo parece real e de verdade. Quem não ama
não vive!” (Revista Espaço, 1999: 72)

De acordo com os atores e poetas surdos, as “comunidades de surdos” têm pouco

acesso às diversas manifestações culturais da sociedade ouvinte. Essa exclusão ocorre

porque a maioria das manifestações artística e cultural é via auditiva, realizada através da

oralidade, ou seja, da fala e, na maioria das vezes, sem intérpretes de LIBRAS.

“A ‘comunidade surda’ possui uma língua visual-espacial, diferente
da comunidade ouvinte que possui uma língua oral-auditiva, devido
a essa diferença muitos surdos não participam de teatros, museus e
tudo  do  gênero,  por  motivo  dos  espetáculos  ser  da  língua  oral,
fazendo  com  que  não  entenda  o  espetáculo,  que  acarreta  a
comunidade  não  participar”  (Alexandre  Luiz,  membro-diretor  do
TBS)1

Em  1991,  o  TBS  recebeu  uma  Menção  Honrosa  pelo  espetáculo  “Loucos

Quadrinhos”,  apresentado  no  Festival  de  Novos  Talentos,  realizado  no  Teatro  João

Caetano, no Rio de Janeiro, promovido pelo IBAC (Instituto Brasileiro de Arte e Cultura).

Três anos mais tarde, a convite da TV Educativa – instituição governamental brasileira – o

grupo desenvolveu uma série sobre alfabetização dirigida às crianças surdas, chamada

“Vejo vozes”. A série foi ao ar por um ano, sendo este o primeiro trabalho realizado por

profissionais surdos em uma emissora brasileira.

Este grupo criou as primeiras fitas de vídeos educacionais voltadas para crianças

surdas, não só contando fábulas e histórias infantis, como também produzindo vídeos

educativos  destinado  aos  jovens  e  adultos  surdos  com o  objetivo  de  prevenir  o  uso

abusivo  de drogas,  a  AIDS e outros voltados à  saúde e as  relações familiares  entre

surdos e seus pais ouvintes.

Detalhe da história Os Três Ursos2 publicada em Fita de Vídeo pelo INES em 2003
e reeditado em DVD em 20053

1Ver www.ciacs.org.br. 

2Para os surdos a história da “Cachinhos Dourados” é traduzida como “Os Três Ursos”.

http://www.ciacs.org.br/


É interessante sinalizar – sem trocadilho! – que todos os vídeos produzidos nessa

época  –  com o  apoio  do  INES/MEC  –  eram  dublados  e  legendados.  Esse  fato  era

entendido  por  vários  autores  (Skliar,  Wrigley,  Humphries)  como  uma  forma  de

subordinação da “comunidade de surdos”, minoritária, em relação à “cultura ouvintista”.

Embora cientes de que não há homogeneidade quando se trata de falar sobre grupos

sociais,  os  autores  chamavam  atenção  para  o  que  acreditam  ser  a  manutenção  do

silenciamento/amordaçamento da “comunidade/cultura surda” em relação aos ouvintes.

Para eles, a própria diferença era silenciada. Para Skliar,

“… o  fato  de  que  os  surdos  possam ser  considerados,  também
através  da  diferença,  não  supõe  igualar  suas  especificidades
àquelas  de  outros  grupos  para,  posteriormente,  normalizar  o
contexto histórico cultural de sua origem. Não se trata, então, de
dizer que os surdos padecem dos mesmos problemas que todos os
demais grupos  minoritários,  obscuros,  colonizados,  subalternos e
dominados4. Mas, trata-se de produzir uma política de significações
que ger[e] um outro mecanismo de participação dos próprios surdos
no processo de transformação pedagógica” (2001: 14)

O que ocorre, na visão de Wrigley, é que os surdos são obrigados, muitas vezes, a

preterir “os marcos de sua cultura” em troca dos “marcos da cultura geral”, considerados

superiores. Ele afirma que

“… esta visão se constrói a partir de noções geralmente aceitas: um
corpo deficiente, a experiência de uma falta, e uma subcultura que
é,  na melhor  das hipóteses,  um subgrupo delimitado de culturas
mais  amplas.  Estas  suposições,  tanto  dominantes  como
dominadoras, [devem ser] criticamente desafiadas – não que tais
subculturas  delimitadas  ou  cidadãos  deficientes  não  devam  ser
percebidos,  mas  sim que  quando  forem encontrados  eles  sejam
melhor compreendidos como produtos das práticas daqueles que
têm capacidade auditiva do que como evidência de uma natureza
‘essencial’ aos Surdos.” (1996: 04)

A “cultura surda” é assim entendida e construída como uma subcultura, e o objetivo

socialmente valorizado passa a ser tornar os surdos “aceitáveis” para a sociedade dos

que ouvem. Daí, Wrigley observar que a despeito dos surdos oferecerem resistência à

negação  de  suas  identidades,  essa  resistência  geralmente  não  é  interpretada

3 Os DVDs reúnem várias histórias narradas em LIBRAS (4 – Educação de Surdos, Contando Histórias em
LIBRAS: clássicos da Literatura Mundial, respectivamente, Patinho Feio, Os Três Ursos, Cinderela, João e
Maria, Os Três Porquinhos & A Bela Adormecida).
4 Os grifos são do autor.



positivamente.

Para  Skliar,  as pessoas que têm dificuldade em entender  a existência  de  uma

“cultura surda” geralmente são pessoas que pensam que nada há fora de sua própria

referência  cultural,  então,  entendem  os  membros  desse  grupo  como  possuidores

puramente de uma anomalia,  um desvio, um grupo sem relevância. Geralmente estas

pessoas “desconhecem os processos e os produtos que determinados grupos de surdos

geram em relação ao teatro,  ao brinquedo, à  poesia visual,  à literatura em língua de

sinais, à tecnologia, etc.” (2001: 28-29) que utilizam para viverem o cotidiano. E isso já

vem acontecendo. Atualmente o INES/MEC não mais produz vídeos com dublagem. No

máximo,  colocam  legendas  em  função  das  reivindicações  dos  surdos  que  não  são

usuários da LIBRAS.

A  TBS  representou  o  grupo  de  atores  surdos  brasileiros  no  XV  Congresso

Internacional  de  Surdos,  realizado  em julho  de  2007,  em Madri,  na  Espanha.  Neste

mesmo ano, também participaram do XV Congresso da Federação Mundial de Surdos. O

grupo foi considerado um dos quatro melhores grupos de teatro de surdos do mundo,

concorrendo com 31 grupos de teatro de diferentes países. A apresentação foi em julho

de  2008,  em  Madri,  com  o  espetáculo  ”O  Marido  da  Mãe  D'água”  –  um  conto  de

encantamento,  colhido  por  Câmara  Cascudo,  no  litoral  do  nordeste  brasileiro.  A

apresentação encerrou as atividades do Congresso. Foi a primeira vez que atores surdos

brasileiros representaram seu país no exterior.

Grupo do Teatro Brasileiro de Surdos que veio se apresentar I Colóquio de Educação Inclusiva de Nova
Friburgo, promovido pela Faculdade de Filosofia Santa Dorotéia – FFSD, em abril de 2009 5

O CIACS inaugurou no mês de agosto de 2008, o Ponto de Cultura, seu primeiro

espaço físico  no bairro  de  Botafogo na zona sul  do  estado do Rio  de Janeiro.  Para

Luciane Rangel Rodrigues, ex-membro da diretoria da instituição, depois de anos de luta,

“o CIACS conseguiu seu primeiro espaço físico, [sendo] a única instituição de surdos do

Brasil que tem atores surdos profissionais como associados”6. Esse fato foi marcado por

uma grande festa que reuniu artistas surdos e ouvintes, além daqueles que apóiam a

causa do grupo.

Elke Maravilha na festa de comemoração pelos 25 anos de fundação do CIACS7

Assim,  o CIACS busca atenuar  a lacuna existente  nessa área adotando linhas

5 Da esquerda para a direita em pé: Andrico, Rosana, Fernanda, Alexandre, Nívea, Nelson. Agachados:
Marlene, Davi (filho de Alexandre e Nívea), Silas e Bruno. 
6 Ver http://www.gazetadigital.com.br/ 
7 Ver http://www.hellokika.com/blog/category/fotos/page/3  

http://www.hellokika.com/blog/category/fotos/page/3
http://www.gazetadigital.com.br/


programáticas de ação que atendam suas necessidades culturais, utilizando a LIBRAS

como forma de comunicação e expressão,  procurando assegurar  uma inclusão social

plena e a autonomia dos surdos. Embora sua sede seja no Rio de Janeiro, o CIACS e a

FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos) vêm dando apoio a

várias iniciativas artísticas de surdos.  Há também a parceria do CIACS com o Grupo

Teatral  Moitará  –  especializado  no  trabalho  com  marionetes  e  performances  com  a

utilização de máscaras. Nesse espaço são oferecidos cursos de expressão corporal e

facial para surdos e ouvintes.

Fernanda de Araújo Machado em ensaio no Grupo Teatral Moitará8

Várias são as incursões pelas artes cênicas entre os surdos, especialmente na

região sudeste e sul do país. Strobel (2008) nomeia essas manifestações artísticas como

mais  um  “artefato  cultural”  presente  nas  “comunidades  de  surdos”.  A autora  aponta

diferentes “artefatos” para ratificar suas asserções, dentre eles a experiência visual,  a

lingüística, a literatura surda, a política, a vida social e esportiva, etc. Afirma ainda que o

“artista surdo cria a arte para que o mundo saiba o que pensa, para divulgar as crenças

do  povo  surdo,  para  explorar  novas  formas  de  ‘olhar’  e  interpretar  a  cultura  surda”

(Strobel, 2008: 66).

Rimar Segalla, também filho de ator surdo – Antônio Segalla – é co-fundador da

Cia Arte & Silêncio, em parceria com sua irmã, também surda, Sueli  Ramalho. Desde

pequenos iniciaram-se na carreira artística, participando de espetáculos junto com o pai.

Ambos possuem cursos de teatro e de clown.

Cartaz de Oficina de Teatro com o a ator Rimar Segalla9

Porém não devemos pensar que a manifestação artística dos surdos só se dá pela

via do teatro. Também há literatura. As declamações de poemas são belas e realizadas

por meio da língua de sinais e, às vezes, com apoio da datilologia. Abaixo poema do

surdo Jorge Sérgio10, extraído do livro Ânsia de Amar (1977):

“Anseio por um pouco

8  Ver http://www.grupomoitara.com.br/f102f_po.php 
9 Ver http://sur10.net/2009/04/17oficina-de-teatro-do-ator-surdo/  

10 Escritor surdo que além do livro citado acima (obra póstuma), publicou os seguintes livros de poesia: Até
onde vai o surdo (1961), Êxtase (1963). 

http://sur10.net/2009/04/17oficina-de-teatro-do-ator-surdo/
http://www.grupomoitara.com.br/f102f_po.php


De calor humano.
É pedir muito?...

Uma grande ilusão,
Que nem todos têm

A ventura de merecer?...

Serei eu
Um sonhador,

Sempre em busca
De um amor,

Puro e maravilhoso?...”

A produção na forma escrita – até que a proposta do  SignWriting 11 venha a se

concretizar  –  foi  durante  muito  tempo  registrada  somente  na  língua  áudio-oral.

Atualmente,  com  o  avanço  das  novas  tecnologias,  a  maioria  dos  textos  poéticos  é

produzida nas línguas de sinais através do uso da câmera de vídeo.

Na verdade, inicialmente, na experiência em meio a grupos de surdos dos quais

ainda hoje faço parte, pude partilhar momentos de humor – como é o caso das piadas que

eles contavam sobre sua própria condição – que, creio, dada a minha situação naquela

época de recém-chegada ao grupo, faziam-me sentir como alguém que “ria da desgraça

alheia”.  Enquanto  esse  meu  modo  de  entender  a  condição  de  uma  pessoa  surda

permaneceu, nada me pareceu risível. Nenhuma boa gargalhada pôde “ser solta”. Talvez

tenha sido somente quando a surdez deixou de ser, definitivamente, uma “desgraça” para

mim, que a gargalhada pode acontecer. Quem sabe eu possa arriscar dizer que nesse

momento  deixei  de  encarar  o  surdo  como  um  desventurado  pela  sua  sorte.  Outra

possibilidade de interpretação é a de passar a considerar as pessoas surdas com as

quais convivia (e ainda convivo), não mais sob a luz do “conhecimento científico”, produto

do  meio  acadêmico,  mas  sim sob  a  luz  das  relações afetivas  que  começavam a se

construir. Tornei-me, como já sugerido por Sigmund Freud em Os Motivos dos Chistes: os

chistes como processo social (1977: 169), uma pessoa menos “séria” nessa relação. E,

por isso, mais susceptível ao risível e ao “prazer verbal”.

Além  disso,  o  humor  também  é  considerado  uma  via  na  compreensão  das

expressões culturais de grupos. Esse fato já havia sido observado por Freud12, quando ele

11 SignWriting é um “sistema de escrita visual direta de sinais que não envolve o princípio alfabético ou a
mediação pela fala, mas sim o registro morfológico dos sinais. (…) foi inventado na década de 1970 pela
norte americana Valerie Sutton do Comitê do Movimento de Surdos de La Jolla, em Califórnia” (Raphael &
Capovilla, 2001: 1197) 
12 Segundo Freud, o humor mantém íntima relação com a atividade pré-consciente do sujeito – aquela
realizada pelo superego. Ao comparar o humor ao chiste e ao cômico, ele afirma ser o primeiro detentor de
“uma grandeza e elevação, que faltam às outras duas maneiras de obter prazer da atividade intelectual”
(Freud,  1969:  190).  Para  ele,  o  humor representa  “a  contribuição feita  ao cômico  pela  intervenção do
superego” (1969: 194).



considerou  o  humor  como  uma  via  através  da  qual  podemos  entender  a  dimensão

simbólica de indivíduos e grupos.

Durante  muito  tempo,  as  piadas  contadas  nas  “rodinhas”  de  surdos  que  eu

freqüentava  eram  desprovidas  de  qualquer  possibilidade  de  me  fazer  gargalhar.  Eu

acreditava, mesmo, que nunca riria daquelas anedotas. Com a convivência diária, com o

contato mais freqüente com o grupo e com um melhor desempenho na LIBRAS, certo dia

pude me surpreender dando boas gargalhadas após “ouvir” uma dessas anedotas. Uma

das mais famosas é a piada da Árvore Surda.13

Heloísa Seelinger, em seu trabalho Acender uma vela a Deus e outra ao Diabo: um

breve estudo sobre o humor, apresenta o humor à luz da teoria do recalque proposta por

Freud.  Para  ela,  “o  traço  do  humor  consiste  em  objetar  o  caráter  premente  das

reivindicações  da  realidade,  buscando  assim,  uma efetivação  do  princípio  do  prazer”

(Seelinger, 1995: 90). Trocando em miúdos, o humor afasta, ainda que temporariamente,

o indivíduo de uma situação de desconforto, de desprazer, tornando-a mais suportável. As

anedotas nos auxiliam na liberação da agressividade, às vezes de forma dissimulada,

resultante de momentos desagradáveis.

Algumas reflexões finais

Bem, mas a luta  do grupo de artistas surdos continua e cada vez mais atinge

outras esferas antes não pensadas, e muitas delas podemos atribuir  às iniciativas do

CIACS e TBS. É o caso da acessibilidade aos meios midiáticos e às artes em geral

através não só do uso da LIBRAS, mas também de legendas tanto pela via do  closed

caption – recurso que já vem acoplado às tv’s atuais – mas também pela inclusão de

legendas em filmes nacionais.

Campanha "Legenda para quem não ouve, mas se emociona",
iniciada pelo surdo Marcelo de Carvalho Pedrosa 14

É  importante  ressaltar  que  Marcelo,  criador  da  campanha  acima,  é  um  surdo

oralizado e  usuário  de  aparelho  auditivo,  embora  possua surdez profunda.  Sua  idéia

partiu após ir ao cinema com um grupo de amigos ouvintes para assistir ao Festival CINE

– PE, realizado em 2004, em Recife. Por ser um festival de exibição de filmes nacionais,

13 Ver http://escoladereferencia.blogs.sapo.pt/ 

14 Ver http://www.legendanacional.com.br/campanha.php 

http://www.legendanacional.com.br/campanha.php
http://escoladereferencia.blogs.sapo.pt/


os mesmos não possuíam legendas. Aproveitando o período em que o Festival ocorria,

ele conseguiu reunir cerca de cem pessoas e, em frente ao Centro de Convenções de

Pernambuco – sede do evento – eles promoveram uma manifestação pela legenda dos

filmes nacionais.  Vários freqüentadores e artistas apoiaram a manifestação,  nascendo

então a campanha através de um sítio de adesão. Alguns exemplos de filmes nacionais

legendados são “Meu nome não é Johnny”, “A mulher do meu amigo”, “O caso da menina”

dentre outros.

Assim, podemos ver que há um conjunto de estratégias sendo posta em discussão

e promovendo, senão a inclusão social e o fim do preconceito, ao menos levantando o

debate em torno das questões que levantam barreiras entre um “eles” e um “nós”.
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