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“Porque a natureza não somente deu ao ser 

humano a voz e a língua para serem os 

intérpretes de seus pensamentos, mas 

desconfiando de que ele pudesse abusar delas, 

ainda fez falar sua fisionomia e seus olhos 

para desmenti-las, quando não fossem fiéis. 

Numa palavra, a natureza estampou toda a 

alma do ser humano no exterior e não há 

nenhuma necessidade de janela para ver seus 

movimentos, suas inclinações e seus hábitos, 

porque tudo isto aparece no rosto, no corpo, e 

nele está escrito em caracteres bem visíveis e 

bem manifestos.”  
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RESUMO: Em sociedades de “visibilidade”, muitas são as formas de discursividade 

também desenvolvidas e geradas por sujeitos Surdos usuários de língua visuo-gestual,  

cuja corporeidade, extraem-se inesgotáveis significados. As experiências visuais não se 

restringem à capacidade de produção e compreensão linguística, entretanto, é na 

formulação do discurso que a linguagem ganha vida, que a memória se atualiza, que os 

sentidos se decidem, e que os sujeitos Surdos desnudam seus corpos e sua carne, em 

gestos simbólicos de interpretação que denunciam o pertencimento ao mundo da 

visibilidade. A concepção de Gestos de Leitura
1
 nos permite falar de leitura, de 

interpretação de significados, a partir dos seus corpos discursivos e da sua língua, no 

intuito de tentar compreender e interpretar os simbolismos que se traduzem em sentidos. 

Dessa forma, a pesquisa em questão, sob a perspectiva histórico-ideológica da Análise 

do Discurso, objetiva posicionar o corpo como o principal vetor linguístico das 

sociedades de visibilidade surdas, cujas marcas identitárias são asseguradas pelo 

contexto discursivo das línguas sinalizadas. Com base nesse pressuposto, discute-se, 

igualmente, o papel do Corpo em sua relevância linguística, importando ser debatida 

sua caracterização como um lócus comunicacional que não somente opera com foco de 

expressão através da linguagem, como também com a capacidade de espocar línguas 

sinalizadas, cujas propriedades gramaticais são, indiscutivelmente, por ele acionadas. 

Para tal, este estudo aporta sua análise em um corpus constituído por filmagens de 

línguas de sinais (em Libras) cujo discurso se investe de sentidos, porque deriva de um 

jogo definido pela formação ideológica dominante dos sujeitos Surdos em determinados 

contextos. As imagens, portanto, se traduzem em texto porque significam; organizam a 

relação da língua com a história, proporcionando gestos de leitura que permitem 

interpretar os aspectos linguísticos investidos em memória, em sua espessura semântica, 

em seus simbolismos e em seus corpos. Configuram, portanto, verdadeiras “peças de 

arquivo”, pois se investem de inesgotáveis possibilidades interpretativas, cuja 

materialidade linguístico-histórica revela as condições contextuais de produção que, 

inegavelmente são afetadas pela ideologia dos seus produtores Surdos e por diferentes 

formações discursivas. 

PALAVRAS-CHAVE: Corpos; Sujeitos Surdos; Línguas Sinalizadas, Análise do 

Discurso. 

                                                 
1
 Leitura, neste sentido, compreendida como interpretação ideológica face aos objetos simbólicos.  



  

Deaf  Bodies – into the language, corporeality and history, the meanings. 

 

Vianna. G.S. Corpos Surdos; na língua, na corporeidade e na história, os Sentidos. 

Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. 2014. 

 

ABSTRACT:  In societies linguistically based on visibility, there are many forms of 

discourse developed and produced by Deaf sign-language users, from whose 

corporeality, inexhaustible meaning is drawn. Their visual experiences are not restricted 

to production capacity and language comprehension, however, it is through their speech 

wording that language comes alive, memory is updated , that meanings are decided, and 

that Deaf individuals strip bare their bodies and flesh, using symbolic gestures that 

betray the interpretation belonging to the world of visibility. The design of “Reading 

Gestures” allows us to speak of reading, meaning interpretation, from their discursive 

bodies and their language, in order to try to understand and interpret the symbolism 

expressed into meanings. In this regard, the research in question, under the historic-

ideological perspective of discourse analysis, objectives to position the body as the main 

language vector of deaf corporate visibility, whose identity marks are ensured by the 

discursive context of marked languages. With that in mind, we also discuss the role of 

the body in its linguistic relevance matter by debating its characterization as a 

communicational locus that not only operates with a focus of expression through 

language, but also with the ability to grow flagged languages, whose grammatical 

properties are arguably driven by it. To this end, this study bases its analysis on a 

corpus consisting of sign language movies (in Libras), whose speech is filled with 

meaning because it comes from a game defined by the dominant ideological training of 

Deaf individuals in certain contexts. The images, however, are translated into text 

because they mean; they organize the relationship between language and history, 

providing Reading Gestures that allow us to interpret the linguistic aspects invested in 

storage, its semantics thickness, in their symbolism and their bodies. Therefore, images 

constitute true "pieces of file" for they invest themselves with inexhaustible 

interpretative possibilities, whose linguistic and historical materiality reveals the 

contextual conditions of production that are undeniably affected by the ideology of their 

Deaf producers and different discursive memories. 

 

KEY- WORDS: Bodies; Deaf people; Sign Language; Discourse Analysis  
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Introdução  

 

 Considerando o CORPO biológico, derivado de um legado orgânico, 

inventariado em células, tecidos, órgãos, sistemas e funções vitais, 

indubitavelmente, não seria possível desenvolver um estudo científico capaz de 

evidenciar a multiplicidade simbólica, metafórica, história e linguística deste 

elemento. Entretanto, reorientando os gestos interpretativos capazes de “ler”2 

este corpo, atinge-se um ponto de convergência do sentido ideológico, que nos 

proporciona romper a pele; sentir a carne; conhecer a história; apreciar todo o 

seu potencial linguístico manifesto em Língua e Linguagem.  

Afinal, que corpo é este aqui retratado? Embora possa causar 

estranhamento, certamente não será dado a este objeto simbólico, um caráter 

fracionado, compartimentado ou fisiologicamente categorizado como 

costumeiramente apresentado nas pesquisas científicas, posto que não se 

privilegia, neste estudo, a natureza física do objeto, sua materialidade 

inanimada. Busca-se inversamente, “desfossilizar” este corpo, apresentando-o, 

de forma inesperada, como um elemento plural em sua potencialidade 

linguístico-discursiva, volátil, indisciplinado e vivo; dotado de carne e história. 

Ademais, pensar o corpo em si, independente do seu contexto histórico, é uma 

abstração da qual pouco interpretação resulta, devido ao fato de que, toda 

forma-sujeito, historicamente constituído, lê e interpreta o mundo a partir dos 

sentidos particulares do corpo que o constitui, eminentemente, humanizado. 

O Corpo porta em si a marca da vida social nos mais variados âmbitos, 

permitindo-se configurar como um elemento amorfo, apto a assumir 

inesgotáveis transformações advindas da sociedade que o manuseia. A julgar 

pelas diversas moldagens a que se submete, é fácil constatar que o corpo se 

assemelha a uma massa de modelar, infinita em suas configurações, flexível e 

inesperada em suas formas. “Formas nas quais, a sociedade projeta a 

fisionomia de seu próprio espírito” (RODRIGUES, 1983, p. 62). Tornou-se, no 

desenrolar da história, uma metáfora representativa de sua época, pois o corpo 

é, inquestionavelmente, o vetor semântico pelo qual a relação do sujeito com o 

                                                 
2
 Leitura neste sentido, concebida como processo de interpretação ideológica, no sentido de compreender 

como as formas-sujeito se inscrevem socialmente. 
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mundo é construída por intermédio do contexto social em que está inserido. 

Contexto esse que o reconstrói e o ressignifica a cada período histórico. 

      Neste sentido, justifica-se o corpo representar um dos elementos mais 

polissêmicos na história da humanidade. De tamanha multiplicidade, decorre o 

fato de, ao longo dos desdobramentos históricos, o homem ter se debruçado a 

atribuir-lhe diferentes papéis e variadas funções, assumindo os mais diversos 

personagens, ora posto em evidência como representação da fortuna, ora 

estigmatizado, concebido como a desgraça que o homem deveria suportar. 

Feito objeto de estudo nas mais diversas áreas, tais como a Filosofia, a 

Teologia, a História e a Ciência Biológica, manteve-se inóspito, desafiando 

qualquer forma de “domesticação” conclusiva a respeito da sua identidade. Não 

causa estranheza, vincularem-se ao corpo, célebres posturas dicotômicas, que 

o rechaçam com todas as formas de ascetismo, mas também o glorifica, como 

o Corpo Santificado do Cristianismo, imortalizando a perene querela humana 

acerca do dualismo: matéria e espírito.  

 A contemporaneidade evidencia o corpo e o categoriza como um 

elemento de elevada proeminência na história do pensamento humano, visto 

que nele, acredita-se, pode estar guardada a chave mestra capaz de decifrar 

os mistérios da vida. O fenômeno que presenciamos na atualidade, que atribui 

ao corpo um papel de elevada significância, reflete e corrobora o esforço que o 

conhecimento humano tem demandado para decifrá-lo, compreendê-lo e 

adestrá-lo. 

É, inexoravelmente, no corpo e através das suas inerentes modificações, 

que testemunhamos ainda perplexos, o surgimento inevitável de marcas, pistas 

e traços indeléveis da atitude impiedosa do tempo. O corpo, neste sentido, se 

transforma em um ringue de batalha entre o homem e a finitude que tanto o 

desafia e o atormenta, na tentativa de perpetuar-se como uma carapaça 

incólume às investidas da ação cronológica, capaz de manter-se fresco e 

vigoroso ao longo dos anos.  E os investimentos que a ciência contemporânea 

tem demandado neste projeto são inquestionáveis.  

Mas como prever os limites do corpo? Suas reais potencialidades? Giacóia 

Junior (2003) assegura que, “jamais saberemos, pois o corpo ocupa um lugar 

privilegiado, talvez até superior ao da consciência, do espírito e da alma. [...] O 

corpo é ominoso, mas, é a única expressão do real que nos constitui.” Fontes 
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inesgotáveis de pesquisa dedicam-se a decifrar estas, que constituem uma das 

mais complexas e antigas obsessões da humanidade. Compreender a 

multiplicidade de um corpo que, se refez do movimento asceta de negação 

imposto na Idade Média, para ressurgir historicamente glorificado em séculos 

posteriores; um corpo que, constituído na forma-sujeito Surdo, ousou 

sobrepujar castigos impiedosos ao longo da história, na obstinada tentativa de 

manutenção da expressão linguística das línguas de sinais, que 

essencialmente se materializam na corporeidade; um corpo que se predispôs a 

renascer das camadas mais sedimentadas dessa longevidade, proporcionando 

preciosos e inesgotáveis capítulos arqueológicos, fossilizados na constituição 

do Homem.  

 

 

 

“Nós colecionamos os produtos da indústria humana; 

recolhemos os textos escritos e orais. Mas continuamos a 

ignorar as possibilidades tão numerosas e variadas de que é 

suscetível esse instrumento, entretanto, universal e colocado à 

disposição de cada um, que é o corpo do homem; nós 

continuamos a ignorá-las, salvo aquelas, sempre parciais e 

limitadas, que entram nas exigências de nossas culturas 

particulares”. (LÉVI STRAUSS, 2003, p. 57)  

 

 

 

Ancorada nos procedimentos teóricos e metodológicos da Análise do 

Discurso, o desenvolvimento desta pesquisa linguística alcançou matizes de 

referências antropológicas, filosóficas e psicanalíticas que transpuseram a 

mera concepção de corpo a sua configuração stricto sensu, conforme 

costumeiramente retratadas nos trabalhos acadêmicos. Dessa forma, foi 

possível aplicar a este objeto simbólico chamado CORPO, gestos ideológicos 

de leitura, que ultrapassaram a barreira da pele, rompendo seu invólucro de 

forma a proporcionar o desprendimento dos sentidos e das capacidades a ele 

inerentes, para muito além do universo biomecânico.  
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Desvendando os segredos da Análise do Discurso: 

 

 

A Análise do Discurso, assim como cunhado em seu próprio nome, não 

trata do estudo da língua enquanto sistema de signos ou como um sistema de 

regras formais, muito embora este conjunto de configurações linguísticas faça 

também sentido como parte de um todo que lhe seduz e, sobremaneira, lhe 

inspira: o discurso. Esse sim possui etimologicamente a noção de movimento, 

percurso, prática fluida de linguagem, através do qual se desvela o homem em 

ato comunicacional, em discursividade. Neste sentido, a AD procura 

compreender a língua no momento em que significa, em que faz realmente 

sentido, em que simboliza como parte constitutiva do homem e da sua história. 

A língua, portanto, não é tratada aqui apenas como um sistema abstrato de 

regras e sistemas, mas como Língua em seu percurso histórico nas sociedades 

e no mundo; com suas significações, considerando “a produção de sentidos 

enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros 

de uma determinada sociedade.” (ORLANDI, 2010, p.24) 

 Levando em conta o homem enquanto sujeito histórico, a Análise do 

Discurso considera os mecanismos e as condições contextuais de produção da 

linguagem de modo a se conhecer as relações existentes entre a língua e os 

sujeitos que a falam. Tendo em vista esta prerrogativa, articula-se na teoria, de 

uma forma bastante peculiar, conhecimentos do campo das Ciências Sociais e 

dos domínios da Linguística no intuito de se conjugar Língua e História na 

apreensão dos sentidos. Dessa junção, resulta o que a Análise do Discurso 

denomina de uma “forma material” de conceber a língua, que é a forma 

encarnada na história para significar. Em consequência, não se trabalham os 

aspectos linguísticos a partir de uma lógica reducionista, em que a língua se 

fecha e se esgota ao redor dela mesma. Diferentemente, a Análise do Discurso 

lança um outro olhar ao elemento simbólico, um olhar que se volta para o 

discurso, que é um objeto sócio-histórico, cujo plano linguístico intervém como 

pressuposto. 
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“Nos estudos discursivos, não se separam forma e 

conteúdo e procura-se compreender a língua não só como uma 

estrutura, mas, sobretudo, como acontecimento. Reunindo 

estrutura e acontecimento a forma material é vista como o 

acontecimento do significante (língua) em um sujeito afetado 

pela história. Aí entra então a contribuição da Psicanálise, com 

o deslocamento da noção de homem para a de sujeito. Este 

por sua vez, se constitui na relação com o simbólico, na 

história.” (ORLANDI, 2010, p.46) 

 

 

 

A Análise do Discurso se constituiu nos anos 60, a partir da confluência 

de três domínios disciplinares fundadores – a Linguística, o Marxismo e a 

Psicanálise, trabalhando a noção de discurso em seus pilares de sustentação. 

No entanto, embora a AD se constitua na junção dos três elementos, não se 

furta a interrogar a Linguística pela historicidade que ela descarta. Também 

não abre mão de interrogar o Materialismo acerca do material simbólico que ele 

despreza em suas análises e de forma bastante crítica, interroga a psicanálise 

pela forma como trabalha a ideologia relacionada ao inconsciente, sem 

tampouco, ser absorvida por ele. Dessa forma, na confluência desses campos 

do conhecimento humano, a Análise do Discurso irrompe em suas fronteiras, 

constituindo em suas bases um novo objeto que, inexoravelmente, lhes afeta a 

teorização em seus domínios fundadores e, este novo objeto é o discurso.  

A noção de discurso, na perspectiva da AD, distancia-se sobremaneira 

da forma como comumente é descrito a partir de uma visão ordinária da 

comunicação: a transmissão de informação. Entretanto, é impossível mesmo 

encarar o discurso por este viés, visto que não se trata apenas de uma mera 

transmissão de informação no ato comunicacional. Não existe essa banalidade 

em uma atividade comunicativa e, ser encarado dessa forma reducionista, seria 

como acreditar que a transmissão de uma mensagem caracterizasse-se 

simplesmente por um processo de decodificação dos códigos emitidos pelos 

falantes. No entanto, há de ser ressaltado que, no funcionamento da 
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linguagem, em que sujeitos3 se articulam e constroem significados, que são 

afetados pela língua e pela história, a atividade discursiva se traduz em um 

complexo processo de constituição desses sujeitos e dos gestos ideológicos de 

interpretação, que resultam na constituição dos sentidos. Um processo 

linguístico-discursivo múltiplo e variado entre sujeitos e sentidos, do qual deriva 

a definição de que discurso é o efeito de sentidos entre os interlocutores.  

Possuindo, portanto, a questão da apreensão dos sentidos como 

fundamental em sua constituição, a Análise do Discurso assume uma posição 

assumidamente crítica em relação ao conceito de leitura e interpretação, no 

sentido de buscar sempre as relações do sujeito com os sentidos, da língua 

com a história. Nessa perspectiva, não é possível deixar de mencionar que 

toda leitura precisa essencialmente de um artefato teórico para que dela se 

extraiam gestos de interpretação (ORLANDI, 1996). Daí derivam concepções 

teóricas de diversos autores e filósofos que procuraram inscrever a leitura em 

condições intelectuais propícias à abertura de uma lógica que priorizasse a 

interpretação pautada em pressupostos ideológicos. Barthes considerou a 

leitura como escritura. Foucault propôs uma arqueologia e Althusser 

fundamentou-a nos preceitos do Marxismo. A leitura, portanto, revela-se como 

um mecanismo não tão simplista e transparente como sempre fora descrita, 

visto que somente articulando-a com a rede de mecanismos ideológicos4 que a 

envolve é possível, de fato, extrair-lhe gestos de interpretação. 

Dessa forma, a Análise do Discurso visa justamente compreender como 

os objetos simbólicos significam, produzem sentidos, a partir de uma leitura 

ideológica que não estaciona na interpretação pura e simplesmente, a “chave” 

para se atingir uma verdade oculta, pré-determinada, por detrás de um 

símbolo. Diferentemente, a AD transborda os limites da leitura, pois vai além 

dos seus mecanismos e dispositivos de interpretação comumente utilizados no 

momento em que a prevê como parte do processo de significação ideológica. 

Interpretar, nesse sentido, é ser capaz de compreender a maneira pela qual um 

determinado objeto simbólico produz sentidos. É saber como as relações 

                                                 
3
 Atravessado pela linguagem e pela história, sob o modo do imaginário, o sujeito é assim determinado, 

pois se não sofrer suas ações, ele não se constitui, não produz sentidos. 

  
4
 Um dos pontos fortes da Análise do Discurso é o de ressignificar a noção de ideologia a partir da 

consideração da linguagem. trata-se portanto, de uma definição discursiva dos mecanismos ideológicos 

que atravessam o sujeito, colocando-o na relação imaginária com suas condições materiais de existência. 
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simbólicas se investem de significância para produzirem sentidos. Assim, são 

desencadeadas diferentes práticas ideológicas de leitura (não mais ingênuas), 

que vão muito além da hermenêutica. 

 

 

“Problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante 

ou o leitor a se colocarem questões sobre o que produzem e o 

que ouvem nas diferentes manifestações da linguagem. 

Perceber que não podemos não estar sujeitos a linguagem, a 

seus equívocos, sua opacidade. Saber que não há neutralidade 

nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano dos signos. 

A entrada no simbólico é irremediável e permanente: estamos 

comprometidos com os sentidos e o político. Não temos como 

não interpretar. Isso, que é contribuição da análise de discurso; 

nos coloca em estado de reflexão e, sem cairmos na ilusão de 

sermos conscientes de tudo, permite-nos ao menos sermos 

capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem.” 

(ORLANDI, 2010, p.38) 

 

 

A riqueza imprescindível conferida pela Análise do Discurso a este 

estudo reside, justamente, no fato de permitir-lhe ampliar sobremaneira o 

escopo de leituras sobre o elemento corpo na forma de objeto simbólico, de 

modo a explorar, a partir de múltiplas perspectivas políticas, suas devidas 

relações com o simbólico; seus sentidos, sua carne, sua história e sua língua. 

Significando-o teoricamente no jogo que se estabelece entre os dispositivos 

teóricos da interpretação ideológica e os dispositivos de análise que lhe 

correspondem.  

 

 

 

Corpo e Línguas de Visibilidade 

 

 



18 

Pensar, portanto, o corpo na perspectiva da Análise do Discurso é 

perceber que cada corpo em particular é único, constituído a partir de uma 

amálgama histórico-ideológica que lhe confere identidade, simbolismos e 

subjetivações. Diversos são os estudos que evidenciam o corpo como 

configuração ideológica de uma dada cultura, espaço no qual se projetam 

códigos metafóricos de alteridade, indicativos de universos simbólicos de 

linguagem que permitem uma leitura capaz de compreender o contexto que os 

acondiciona. O corpo, neste sentido, foi compreendido através dos tempos 

como um lócus comunicacional que sempre operou em duas frentes: foco na 

capacidade de expressão por meio da linguagem e foco na capacidade de 

expressão por meio da sua forma em si, que já é, inexoravelmente, simbólica 

como um marcador identitário. 

Curiosamente, a linguagem corporal, a mimesis, a gesticulação, a 

metaforização do corpo e seus simbolismos sempre figuraram regularmente 

nos trabalhos acadêmicos, como forma de melhor compreender o mundo que 

os envolve. Não é difícil perceber a variedade de trabalhos etnográficos que 

centralizam o corpo no papel fundamental da definição das identidades 

individuais e coletivas, justamente por conta dos seus simbolismos e 

subjetividades. Entretanto, o alcance comunicacional do corpo, no que tange a 

sua capacidade linguístico-discursiva, não se restringe a capacidade de 

expressão em linguagem e forma, no sentido de que, possuidor de tamanha 

multiplicidade, o corpo é também produtor de Língua. Línguas sinalizadas, de 

visibilidade espacial, que se materializam linguisticamente por meio da 

corporeidade e da gestualidade inerentes ao corpo.  

Considerada a língua natural das comunidades Surdas, as Línguas de 

Sinais possuem características próprias, valendo–se da gesticulação, das 

expressões faciais e das marcações e expressividade corporal como um canal 

de comunicação substituto a vocalização. A partir de inúmeros estudos 

desenvolvidos na aquisição de linguagem em bebes surdos, foram identificadas 

junto às sociedades de visibilidade, algumas fases distintas que marcam o 

processo de apropriação da língua de sinais por parte de seus usuários; 

inicialmente gestos sem um significado preciso; posteriormente, sinais 

específicos relacionados a objetos, adquirindo, posteriormente, então, um 
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significado estável, até o momento em que vários sinais se combinam para 

formar a sintaxe da língua. 

Nas Línguas de Sinais, os elementos gramaticais são denominados 

“sinais” e estes, são formados a partir da combinação do movimento das mãos 

dispostas em uma determinada configuração, em uma determinada localização 

no corpo (uma parte ou um espaço frente ao corpo). As articulações das mãos, 

comparáveis aos fonemas e por vezes aos morfemas, são denominadas 

parâmetros. FELLIPE (1988; 1998) e FERREIRA BRITO (1995) destacam que 

as línguas de sinais se estruturam a partir de unidades mínimas que formam 

unidades maiores e mais complexas, possuindo diversos níveis linguísticos: 

fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. 

É factível que as mãos, neste contexto, recebem lugar emblemático em 

se tratando de execução e discurso em línguas de visibilidade. Tornaram-se, 

ao longo da história, um ícone de representatividade das comunidades surdas, 

um símbolo de expressão linguística que legitima e confere identidade ao seu 

usuário, o sujeito Surdo sinalizante. O corpo, entretanto, sempre figurou em 

segundo plano, como mero coadjuvante neste processo discursivo, não 

conquistando qualquer sorte de relevância nos trabalhos acadêmicos que 

versam sobre as línguas de sinais. Revisitando a literatura sobre o tema em 

questão, é fácil comprovar a inexistência de estudos que posicionem o corpo 

como vetor linguístico, político e ideológico das sociedades de visibilidade 

surdas, cujas marcas identitárias são asseguradas, indiscutivelmente, pela 

língua sinalizada.  

Na caracterização do sistema linguístico das línguas de sinais, o 

primeiro aspecto a ser considerado consiste no fato de que essas línguas 

utilizam a modalidade visuo-espacial, que difere da modalidade oral-auditiva 

assegurada pelas línguas orais. Esse traço de diferença evidencia 

sobremaneira o cerne do conceito de linguagem, suas manifestações e 

propriedades. Como salienta FERREIRA BRITTO (1995), o canal visuo-

espacial de comunicação pode não ser o preferido pelo homem, no que tange 

ao desenvolvimento da linguagem, posto que a maioria das línguas naturais 

possui orientação oral-auditiva, entretanto é uma alternativa que revela de 

imediato à força e a importância da manifestação da faculdade da linguagem 

em sujeitos Surdos. 
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Se forem observados os traços do plano semântico-pragmático em 

Línguas de Sinais, é possível afirmar que, assim como acontece com as 

demais línguas naturais, estes são determinados pelo uso e pelo contexto. 

Entretanto, os traços “prosódicos” das línguas sinalizadas são realizados 

através de expressões faciais, manuais ou corporais. A codificação da atitude 

do falante em relação ao que está sendo descrito, em particular os tipos 

diretivo, optativo ou exortativo, ilustra a convergência entre ambas as 

modalidades linguísticas: visuo-manual e oral-auditiva. Em Língua de Sinais 

são utilizados movimentos de pescoço e expressões fisionômicas em sincronia 

e simultaneidade com o sinal manual, enquanto que, em línguas orais, é 

utilizada a modulação do contorno melódico em sintonia com os segmentos 

fônicos.  

Pode-se afirmar, portanto, que os traços suprassegmentais, como o 

contorno melódico e a intensidade presente nas línguas orais e as expressões 

faciais e o ritmo nas línguas de sinais, devam ser analisados, como sugere 

FERREIRA BRITO (1986, 1993, 1995), como parte do que é central à 

gramática de uma língua e não apenas enquanto fator paralinguístico ou 

periférico. Alguns estudos investigam a hipótese dessas expressões 

codificarem propriedades gramaticais de categorias funcionais da estrutura 

oracional. 

Ressaltam-se, também neste contexto, as categorias gramaticais das 

Línguas de Sinais acionadas pelo corpo, as quais são responsáveis por 

distinguir os referentes linguísticos que simultaneamente são ativados e 

desativados no desenrolar da atividade discursiva. Pereira (2001) comenta que 

é no espaço de enunciação (espaço utilizado pelo sinalizante para o 

desenvolvimento da atividade discursiva) que ocorrem as representações da 

interação entre os referentes, desencadeadas por meio da mudança de 

posição de referência, ou seja, do narrador para um personagem como 

primeira pessoa. É também nesse espaço que os eventos temporais são 

marcados e distinguidos, possibilitando, ao enunciador, a referência a estes 

eventos pela movimentação do seu próprio corpo neste espaço. O 

direcionamento do olhar, as expressões faciais, a direção dos sinais e a 

movimentação do corpo do sinalizador quando os referentes fazem-se 

presentes, são importantes marcas discursivas.  
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Massone (2000), ao discutir as referências espaciais nas Línguas de 

Sinais em situações de diálogo e monólogo espontâneos, narrações e contos 

humorísticos, aponta que o lócus referencial das pessoas do discurso não é 

fixo; ele se alterna continuamente dentro do espaço enunciativo, dependendo 

do contexto em que se encontra. Essa dinâmica discursiva implica assim, a 

existência de uma sucessiva e ininterrupta movimentação corporal que irá 

marcar a variação no posicionamento dos referentes e dos sujeitos envolvidos 

na enunciação a partir da corporeidade inerente as línguas sinalizadas. O 

corpo, neste evento discursivo, torna-se, inevitavelmente, o ator principal do ato 

comunicacional. Corporeidade, língua e linguagem se fundem para dar vida ao 

espetáculo linguístico das línguas de visibilidade. 

 

 

 

Objetivos e Desenvolvimento da Pesquisa 

 

Em sociedades de “visibilidade”, muitas são as formas de discursividade 

desenvolvidas e geradas por sujeitos Surdos usuários de uma língua originária 

da modalidade visuo-gestual, de cuja corporeidade, extraem-se inesgotáveis 

significados. As experiências visuais, nessas sociedades, não se restringem a 

capacidade de produção e compreensão linguística, entretanto, é na 

formulação do discurso que a linguagem ganha vida, que a memória se 

atualiza, que os sentidos se decidem, e que os sujeitos Surdos, 

ideologicamente constituídos, se descortinam. Desnudam seus corpos e sua 

carne, em gestos simbólicos de interpretação que denunciam o pertencimento 

ao mundo da visibilidade; mundo este em que reside uma forma de 

discursividade sócio-histórica, plural em sítios de significância e sentidos, no 

qual os próprios corpos que o identificam constitui-se como objeto simbólico 

através da ocorrência dos seus gestos interpretativos.  

A concepção de Gestos de Leitura5 produzida por sujeitos Surdos, nas 

sociedades de visibilidade, nos permite falar de leitura, de interpretação de 

significados, a partir dos seus corpos discursivos e das suas línguas, no intuito 

de tentar compreender e interpretar tudo aquilo que simboliza, que se traduz 

                                                 
5
 Leitura neste sentido, concebida como processo de interpretação ideológica, no sentido de compreender 

como as formas-sujeito se inscrevem socialmente. 
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em sentidos.  Há de se ressaltar que a noção de leitura pensada como 

movimento de interpretação ideológica é lida como uma injunção (um gesto 

necessário) do ser social, visto que, “face a qualquer objeto simbólico, o sujeito 

se encontra na necessidade de dar sentido e construir sítios de significância, 

tornando possível os múltiplos e diferenciados gestos de interpretação” 

(Orlandi, 1996). É, pois, através dos gestos de leitura que podemos entender e 

explicar a forma-sujeito Surdo6 de onde decorre a atribuição de sentidos em 

um contexto histórico dado e definir o seu corpo como objeto simbólico 

responsável por suas subjetividades.  

Neste sentido, o desenvolvimento deste estudo linguístico, sob a 

perspectiva sócio-histórica da Análise do Discurso, visa a redefinir o papel do 

corpo em sua significância discursiva. Importa ser discutido que o Corpo é 

caracterizado como um lócus comunicacional que, além de operar com foco na 

capacidade de expressão através da linguagem, que já é, inexoravelmente, 

simbólica como um marcador discursivo, também opera com a capacidade de 

espocar línguas sinalizadas, cujas propriedades gramaticais são, 

indiscutivelmente, por ele acionadas. Com base nesse pressuposto, objetiva-se 

posicionar o corpo como o principal vetor linguístico, político e ideológico das 

sociedades de visibilidade surdas, cujas marcas identitárias são asseguradas, 

indiscutivelmente, pelo contexto sócio-histórico das línguas sinalizadas. 

Ambiciona-se, então, romper sua pele, abrir o invólucro persistente das 

interpretações rasas e atingir as camadas mais profundas da sua carne, da sua 

vida; descrever seu percurso na história e sua importância na construção das 

subjetivações humanas; desvelar sua língua e sua crucialidade na formação 

ideológica dos sujeitos Surdos.  

Para tal, este estudo aporta sua análise em um corpus constituído de 

vídeos em línguas sinalizadas (em LIBRAS), que foram selecionados não pelos 

costumeiros critérios empíricos (positivistas), mas sim, por critérios teóricos.  

Critérios em que a relevância da profundidade de análise assegurada pela AD, 

atinge as camadas mais sedimentadas da investigação científica numa 

perspectiva histórico-ideológica. Não se prevê, no entanto, nessa forma de 

análise, um sistema quantitativo de armazenamento e seleção de dados, cuja 

extensão horizontal parece encará-los como meras ilustrações gráficas no 

                                                 
6
 Surdos proficientes em Línguas de Sinais, cuja expressividade linguistica se afirma e se materializa a 

partir do CORPO. 



23 

desenho do experimento. Diferentemente, este estudo prioriza a qualidade das 

filmagens selecionadas para a constituição do corpus, no sentido de que atuem 

como protagonistas no desenvolvimento do estudo e na comprovação dos fatos 

sustentados.  

Os vídeos constitutivos deste estudo remetem a um discurso em línguas 

sinalizadas que somente ganham sentido, porque derivam de um jogo definido 

pela formação ideológica dominante dos sujeitos Surdos naquela conjuntura. 

As imagens, portanto, se traduzem em texto porque significam; organizam a 

relação da língua com a história, proporcionando gestos de leitura que 

permitem interpretar os aspectos linguísticos investidos em memória, em sua 

espessura semântica, em seus simbolismos e em seus corpos. Configuram, 

portanto, os vídeos selecionados para serem analisados nesta pesquisa, 

verdadeiras “peças de arquivo”, pois se investem de inesgotáveis 

possibilidades interpretativas, cuja materialidade linguístico-histórica revela as 

condições contextuais de produção que, inegavelmente são afetadas pela 

ideologia e por diferentes memórias discursivas. 

O texto desta pesquisa de Tese é composto, especialmente, por dois macro 

capítulos intitulados Corpo e Linguagem e Corpo e língua, articulando-se no 

desenvolvimento do trabalho, tal como faces da mesma moeda linguística, que 

se completam e se encaixam em perfeita composição simbólica. O primeiro 

capítulo, Corpo e Linguagem perfaz a trajetória do corpo ao longo das 

sociedades históricas, no sentido de demonstrar sua capacidade de afirmação 

simbólica, metafórica e subjetiva através dos tempos. Dessa forma, inicia-se 

um percurso histórico, que tem seu começo ainda na Antiguidade Clássica, 

atravessando séculos e sociedades, até sua chegada à contemporaneidade, 

com toda a fugacidade do corpo travestido em pele pós-moderna. Evidencia-se 

neste memorável trajeto a capacidade de ressignificação e ressurgimento do 

corpo através dos tempos, muito embora o tenha sido, em dados períodos, 

rejeitado, ignorado, desprezado ou amaldiçoado, como fora na Idade Média.  

O Medievo, por sua vez, recebe um tratamento de destaque na composição 

deste capítulo, visto que, conforme já afirmara LE GOFF & TRUONG (2006), o 

período medieval parece representar a matriz ideológica do homem moderno 

de hoje. Muitas das subjetividades e simbolismos construídos ao redor do 

corpo na modernidade possuem suas raízes fundamentais no medievo. 
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Inquestionavelmente, o período medieval ilustra a história do corpo com 

primazia conforme reproduzido sinteticamente nesse capítulo: a concepção de 

corpo amaldiçoado, o ascetismo monástico, o flagelo corporal nos estigmas e 

tabus em torno das deformidades e doenças como a lepra, a perseguição à 

dança e a gesticulação, a corporeidade banida, e por fim, a diabolização do 

corpo feminino e sua derrocada na sociedade medieval.  

 Busca-se ainda, nessa primeira etapa, demonstrar que, nos domínios das 

representações simbólicas do corpo, presencia-se um caminhar lento, 

inconstante e mutável, mas não menos capaz de gerar marcos ideológicos 

indestrutíveis ao longo da história. O corpo transformou-se, democratizou o 

acesso a sua imagem e as suas representações simbólicas no século XIX, 

conectou-se a novas tecnologias industriais, chegando ao século XX como um 

corpo ideologicamente configurado para a força trabalhadora; reafirmou seu 

poder de ressurgimento e ressignificação simbólica. 

Pontuam-se, finalmente, nessa primeira parte da pesquisa, algumas 

reflexões que destacam o processo das construções metafóricas ao redor do 

corpo, delineando a forma como este elemento simbólico, no desenrolar 

histórico, se tornou uma metáfora representativa das épocas pelas quais 

significou. Destaca-se, também, que as metáforas conceptuais decorrem, 

fundamentalmente, da relação do homem com o seu próprio corpo. Nesse 

sentido, concebendo o corpo como um símbolo social e culturalmente 

constituído, torna-se compreensível a admirável relevância do papel que 

exerce na construção das subjetividades, no sentido de que expressa, 

simbolicamente, os princípios estruturais da vida cotidiana. E desprezar todo 

este potencial linguístico, seria como negar a própria existência, visto que o 

homem não é possuidor de um corpo. Ele na verdade é constituído 

ideologicamente por um corpo. Ele é um corpo – que pode ser interpretado 

como um conjunto simbólico de linguagens, que são marcas vivas, 

significantes, mutáveis, temporais e históricas.   

De inquestionável riqueza, é possível comprovar, através da revisão 

bibliográfica apresentada nesse capítulo, que o corpo, simbolicamente, se fez 

presente em toda a história da humanidade, significando. Para isso, são 

revistados, nesta parte inicial, autores e obras exponenciais a respeito do tema 

em questão, que conferiram suporte antropológico e social de valor inestimável. 
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Ressalta-se, assim, a contribuição valorosa de Jacques Le Goff e Nicolas 

Truong com a história do corpo na Idade Média, Jules Michelet, com as 

representações do corpo feminino e construção do arquétipo das feiticeiras, 

Marcel Mauss e Norbet Elias com os modelos de disciplinarização do corpo na 

história humana e as famosas “técnicas corporais”, Jacques Courtine com a 

história do corpo através dos tempos, Frederic Jameson com as construções 

subjetivas e simbólicas do intrigante corpo pós-moderno e finalmente, a 

contribuição de George Lakoff e Michael Johnson com a teorização acerca das 

metáforas conceptuais, entre muitos outros, igualmente relevantes.       

O segundo capítulo desta pesquisa, Corpo e Língua, objetiva legitimar o 

corpo como um lócus ideológico de discursividade, no qual protagoniza, não 

somente a expressividade inesgotável de um conjunto de linguagens 

simbólicas, mas também a propriedade de produzir e atuar no espetáculo 

corpóreo das línguas sinalizadas, cujos aspectos gramaticais constitutivos, são 

essencialmente ditados por seus comandos. Assegura-se, portanto ao corpo, 

por meio da pesquisa teórica disponibilizada, o status de vetor linguístico, 

político e ideológico das sociedades surdas. Neste sentido, são focalizados 

como pontos nevrálgicos de discussão no capítulo, a compreensão da rede de 

componentes linguístico-culturais que legitimam as culturas de visibilidade, a 

história das línguas sinalizadas ao longo da história, assim como o papel da 

corporeidade na constituição da identidade Surda. Por fim, discute-se a 

percepção do corpo Surdo, sua integridade e sua expressão linguístico-

discursiva, em língua e linguagem. 

Neste sentido, inicia-se o capítulo Corpo e Língua com um retrospecto 

antropológico da constituição e legitimidade das línguas de sinais ao redor do 

mundo, comprovando que a história das comunidades surdas é marcada por 

um longo período de dor, sofrimento, segregação e estigma. É factível que, os 

sujeitos Surdos foram discriminados por se portarem de forma diferente dos 

padrões estabelecidos pelas sociedades majoritárias ouvintes, assim como 

também foram coibidos ao uso de uma língua de visibilidade que possui como 

pressuposto linguístico-discursivo, a expressividade corpórea. Ressalta-se 

também neste capítulo, que as sociedades históricas nunca estiveram, de fato, 

preparadas para lidar com aqueles que se mostram diferentes, indefinidos ou 

desviantes dos padrões eleitos como “normais”. 
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A forma como se determina a significância do corpo ao longo da história, 

revela um processo tirano de normalização ao corpo do outro, através de 

rigorismos morais e ideológicos de dominação, que não ficaram esquecidos no 

tempo, pois ainda reverberam nos dias de hoje. Imperativo ser mencionado que 

a proibição às línguas sinalizadas, por um longo período em décadas 

passadas, parece remontar à proibição da “gesticulação diabólica” igualmente 

banida na Idade Média, quando somente os corpos dóceis e domesticados 

eram aceitos. Dessa forma, conforme retratado no capítulo, o corpo determina 

a condução das línguas sinalizadas ao universo da segregação e do estigma, 

visto que a cultura de visibilidade é, incondicionalmente, ligada à “indisciplina” 

da corporeidade.  

No intuito de possibilitar uma leitura de natureza ideológica da história das 

línguas de sinais e das comunidades surdas através dos tempos, o 

desenvolvimento deste capítulo busca o aporte teórico de pensadores 

indispensáveis ao debate dos processos de cristalização do preconceito e 

estigma aos grupos minoritários. Sendo assim, os fatos históricos relatados 

neste capítulo são rediscutidos à luz da teoria do Estigma proposta por 

Goffman e à luz da História da Loucura pensada por Foucault, de onde se 

extraem os conceitos de normalização e diferença. Finalmente, retoma-se 

Deleuze e Guattari, com a inestimável contribuição do conceito de Corpos sem 

Órgãos (CsO), propondo uma perspectiva de ruptura dos corpos às imposições 

dos organismos sociais. Corpos estes que não mais se aprisionam sob a 

disciplinarização da “normalidade”. 

De igual relevância para o desenvolvimento deste estudo, é a discussão 

promovida acerca da corporeidade dos Corpos Surdos e dos seus aspectos 

constituintes, evidenciando a expressividade corporal, a percepção e a 

interação como elementos fundamentais à sua construção. Neste sentido, 

busca-se trazer a este debate, essencialmente, o aporte teórico de Merleau-

Ponty (1990-1999) no que tange à fenomenologia da percepção do corpo, no 

intuito de consolidar a ideia de que a tomada de consciência corporal se traduz 

como um processo de subjetivação amplamente complexo e denso, pois traz 

em si aspectos simbólicos, ideológicos e sociais na construção do SER de 

cada sujeito histórico. Com base nesta abordagem fenomenológica proposta 

pelo autor, somado a outros relevantes trabalhos trazidos à discussão, é 
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possível, portanto, também pensar o corpo surdo sob a perspectiva da 

completude; como um corpo UNO, no qual as suas muitas “partes” sensoriais e 

perceptivas se encaixam para formar sua corporeidade. Dessa forma, 

evidenciam-se no desenvolvimento desse capítulo, algumas propriedades 

únicas e singulares inerentes à constituição corpórea e identitária do corpo 

surdo, que vão para além das experiências puramente visuais, definindo-o 

como sinônimo de potencialidade e ressignificação. 

Ressalta-se, finalmente, na composição deste capítulo, o processo 

complexo e denso que cerceia a construção das identidades surdas, 

centralizando a corporeidade como o elemento fundamental desta constituição. 

Compreendendo, no entanto, que a discussão acerca das identidades possui 

um caráter bastante controverso e polarizado nas principais teorias 

desenvolvidas sobre o tema, são trazidos à baila, alguns estudos de extrema 

relevância, que permitem refletir sobre aspectos fundamentais da constituição 

identitária dos sujeitos Surdos. São revisitados, então, na compilação deste 

aporte teórico, os trabalhos bibliográficos de Perlim (2005) e Moura (2000), 

cujas perspectivas centralizam a constituição da Identidade Surda no uso das 

línguas de sinais e na cultura de visibilidade; os trabalhos de Skliar (2005a/b), 

nos quais são ressaltados os aspectos de resistência política e ideológica das 

comunidades surdas ao “ouvintismo” como essenciais a formação identitária 

dos grupos surdos; e, finalmente, o trabalho de Santana e Bergamo (2005), 

cujas bases constitutivas, centralizam as práticas socio-interativas e os 

contextos histórico-ideológicos, como os reais componentes que constroem as 

identidades dos sujeitos surdos, sendo estas, portanto, bastante individuais e 

particulares. No sentido, portanto, de redirecionar o olhar sobre este tema, 

ainda tão carente de proposições e de unicidade, o fechamento deste capítulo 

oportuniza, igualmente, uma reflexão acerca do conceito de alteridade e o 

direito a diferença com base nas proposições de Tucherman (1999), Hall 

(2004) e Fleuri (2006), buscando-se problematizar a questão, a partir de novas 

perspectivas histórico-sociais observadas no homem contemporâneo, no que 

tange a maneira de se perceber o “outro”. 

Finalmente, na última parte desta pesquisa, apresentam-se as análises dos 

vídeos selecionados, à luz dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso, 

no sentido de trazer à superfície da trama discursiva dos textos produzidos 
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pelos corpos Surdos de Bruno e Daniela (sujeitos produtores dos vídeos 

escolhidos para integrarem a amostra) os gestos de leitura por eles produzidos 

na composição de suas formulações discursivas. Dessa forma, oportuniza-se 

neste estudo, uma análise que toma a produção em Língua de Sinais sob a 

perspectiva da discursividade, contemplando-se uma complexa trama de fios, 

na qual se inserem os corpos produtores Surdos, a situação de produção 

discursiva e a própria ideologia constitutiva desses sujeitos, haja vista a não 

transparência, a não linearidade com que se apresentam. São, portanto, os 

gestos de leitura que permitem extrair as significações que se escondem na 

opacidade do discurso, pois no campo da discursividade, não existe 

transparência; mas sim opacidade, movência de sentidos e deslizamentos 

metafóricos que se constituem com base na história que atravessa e constitui 

cada sujeito. Seguem-se, por último, aos itens aqui descritos, as considerações 

finais acerca do estudo empreendido.   
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I - Corpo e Linguagem – simbolismos, subjetivação e história 

 
 
 
 

“Pois seu corpo de anjo, 

impuro e casto, 

leva a mão da glória 

e a do pecado. 

Une o Céu e o Inferno, 

e Deus e o Demônio: 

entre Adão e Eva 

busca seu nome. 

Em certa hora horrível, 

enegrece e pensa 

na razão do mundo 

da ambivalência.” 

 

(Cecília Meirelles) 

 
 

 
 

Testemunhamos, no decorrer do percurso filosófico ocidental, um 

entendimento de corpo, como sendo o elemento constituinte do ser humano 

que precisa estar, obrigatoriamente, subjugado ao espírito. O corpo, nefasto e 

paradoxal, é palco do prazer e do pecado, conquanto o espírito, a alma, é 

elemento que conecta toda a humanidade a Deus. Neste entendimento, o 

objetivo primordial do homem sempre fora o de cultivar o que é próprio do 

espírito, em detrimento aos aspectos concernentes ao corpo, visto que o 

primeiro, eleva-o ao Pai; ao passo que o segundo lança-o à maldição, ao 

pecado infinito.  

A Grécia Antiga apegava-se à razão no intuito de buscar explicações à 

existência humana. Para os pensadores da época, todas as questões 

concernentes à própria constituição do Homem, poderiam ser explicadas por 

meio da razão, que regia e ordenava a filosofia ocidental, de maneira que, o 
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desprezo pelo corpo foi tal a ponto de considerá-lo matéria sem valor. Parte 

desprezível da constituição humana. 

 O corpo entendido por Platão é considerado o “cárcere” da alma, que 

aprisiona e corrompe a essência espiritual da humanidade, impedindo assim o 

alcance da verdade, do “real” conhecimento, da plenitude. O corpo, volúvel, se 

deixa levar por paixões, amores, temores e imaginações de toda sorte que 

impossibilitam o Homem de elevar-se espiritualmente. Aristóteles, por sua vez, 

desprezava o trabalho físico exercido pelo corpo, trabalho esse que só os 

escravos deveriam desempenhar. Portanto, empenhava-se somente nas 

questões racionais, enaltecendo o homem político, em detrimento dos aspectos 

corporais. 

Descartes, entretanto, foi o primeiro a assimilar claramente o espírito 

(substância imaterial) à consciência e, consequentemente, distingui-lo 

do cérebro, que seria o suporte da inteligência. Chamou a mente de res 

cogitans ("coisa pensante") e o corpo de  res extensa ("coisa extensa"), isto é, 

que ocupa lugar no espaço. Esta abordagem, entendida de maneira geral como 

a separação entre corpo e alma, matéria e espírito, decompõe o Homem em 

duas partes distintas que, embora interajam, possuem uma relação quase 

hierárquica entre ambas, pois privilegia o espírito, o intelecto, a razão, 

relegando o corpo biológico a um segundo plano. 

 

 

(...) “de um lado tenho uma ideia clara e distinta de mim 

mesmo, na medida de que sou apenas uma coisa que pensa e 

não extensa, e que, do outro, tenho uma ideia distinta do corpo, 

na medida de que ele é apenas uma coisa extensa e que não 

pensa, é certo que esse eu, ou seja, a minha alma, pela qual 

sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta de meu 

corpo e pode ser ou existir sem ele”. (DESCARTES7, 2001, 

p.09) 

 

 

Durante o período renascentista, a concepção de corpo começa a diferir 

historicamente da anterior, visto que a apropriação do imaginário coletivo passa 

                                                 
7
 Versão digital. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Res_extensa
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a concebê-lo como um elemento belo, especialmente no que diz respeito às 

artes. O corpo nu aparece como destaque na plasticidade imortalizada em 

obras de Michelangelo, Da Vinci, Caravaggio, entre outros. A vida terrena 

assume status de importância, juntamente com o pensamento científico e o 

estudo do corpo. Aos poucos, estabelece-se uma compreensão corporal mais 

ampla, resultado do avanço do conhecimento da anatomia e da fisiologia.  

No século XIX, entretanto, encontramos no pensamento de Nietzsche8, um 

contraponto, uma crítica mais acirrada e contundente à tradição dualista, 

oferecendo à história, uma singular e diferenciada abordagem do corpo na 

compreensão do Homem. Em um movimento de reinterpretação do corpo, 

Nietzsche rebate a tradição filosófica ocidental que, desde Platão até a 

modernidade, relegou ao corpo um papel amaldiçoado, em prol de uma 

hipotética substância subjetiva considerada a essência humana. Na 

contundente concepção do filósofo, o corpo assume o papel de fio condutor 

para a compreensão de todas as questões humanas. Nessa ótica, surge uma 

nova compreensão da subjetividade, a Subjetividade Carnal (BARRENECHEA, 

2010). 

Segundo Nietzsche, o essencial do ser humano, longe de ser a razão, a 

consciência, a alma, consiste em aspectos instintivos, afetivos. De acordo com 

essa perspectiva, o corpo e a atividade consciente são tidos como uma 

multiplicidade de forças, nas quais se incluem os processos psíquicos. Ou seja, 

pensar, sentir, querer e decidir são, igualmente, atividades orgânicas 

dependentes do corpo, já que o homem não é espírito nem matéria, mas 

totalidade corporal e conjunto. A concepção filosófica de Nietzsche parece 

reverberar socialmente e, observa-se, o desejo de democratizar o corpo e 

torná-lo acessível à cultura de massa, principalmente pela invenção da 

fotografia como meio de contemplação estética do corpo, restrita, até então, à 

pintura e à escultura renascentista. 

Indiscutível a capacidade de transformação do corpo neste trajeto histórico. 

Porquanto esteve rejeitado, ignorado ou, por diversas vezes amaldiçoado, 

                                                 
8
 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) foi um filósofo alemão de grande influência no ocidente. Em 

1883, foi a vez de “Assim Falou Zaratustra”, sua obra mais conhecida, que mesclava um estilo bem 

peculiar entre a reflexão filosófica e a poesia. Nesse livro, ao criticar o pensamento tradicional, Nietzsche 

estabeleceu um novo padrão de valores morais e sociais. Para o filósofo, não existiam de forma inata no 

homem, o dualismo bem e mal, a verdade e a mentira. Segundo o pensador, os valores tradicionais foram 

formatados pela cultura cristã, que pregava a humildade e a submissão. 
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manteve vigoroso, implacável, à espera de novos tempos. À espera de 

movimentos histórico-ideológicos que pudessem alçá-lo a novos patamares, 

ressignificá-lo, reconstruí-lo, comparado a uma Fênix, que pudesse ressurgir 

das cinzas. Ao passo que a humanidade avança na construção do 

conhecimento, percebem-se significativas mudanças na relação dos indivíduos 

e da sociedade com o corpo, bem como em sua ressignificação através dos 

movimentos históricos e dialéticos que se processam ao longo dos anos. 

Nessa perspectiva, talvez possamos falar de um corpo transformado, um corpo 

contemporâneo, que abarca e imprime as transformações de uma transição 

social, que ainda está por completar-se, por estar constituindo a realidade atual 

e por ser fruto de um processo dialético. 

 

 

“O que poderia ser chamado genericamente de corpo 

ocidental encontra-se em plena metamorfose na pós-

modernidade. Não se trata mais de aceitá-lo como é, mas sim 

de corrigi-lo, transformá-lo e reconstruí-lo. Um forte imaginário 

contemporâneo de muitos busca nos corpos, assim com em 

outros objetos, uma possível verdade sobre si mesmo que a 

sociedade parece não conseguir mais lhes proporcionar. 

Assim, na falta de realizar-se em sua própria existência, 

procuram realizar-se por meio de seus corpos”. (MAROUN & 

VIEIRA, 2008, p. 173) 

 

 

 

Partindo-se do pressuposto de que o corpo constitui um objeto simbólico 

culturalmente construído ao longo da história, torna-se compreensível o papel 

que desempenha nas configurações sociais em que se insere. Através de 

símbolos e signos a ele atribuídos, descortina-se a dinâmica que se instaura 

em determinada sociedade e em determinado período histórico. O corpo pode 

ser encarado como um dos elementos que consegue exteriorizar o interior de 

uma sociedade, assim como um espelho, que reflete metaforicamente os 

princípios estruturais da vida coletiva. 
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Testemunha-se, especialmente nos grandes centros urbanos do mundo 

contemporâneo, um movimento crescente de glorificação ao corpo, com ênfase 

cada vez maior na exibição pública do que antes era escondido, rechaçado e, 

aparentemente, controlado. Torna-se imperativo ressaltar que, esta 

surpreendente retomada do corpo aos patamares mais elevados de 

importância social, advenha talvez, da necessidade humana de reparar a dívida 

moral com aquele que sempre soube ser paciente e servil aos caprichos do 

homem, apesar de sua inquestionável natureza desafiadora.  

De Inquestionável riqueza histórica, o corpo se fez presente em todos os 

atos humanos, marcou épocas, desempenhou múltiplas funções e tarefas. Foi 

castigado, torturado, porém perdoado. Corpo é a vida em plenitude, em toda a 

sua força, assim como postulou Nietzsche ainda no século XIX. Desprezar o 

corpo é negar a vida e o próprio ser, pois não possuímos um corpo, na 

verdade, somos um corpo. Um corpo uno em sua totalidade. Um conjunto 

simbólico de linguagens - no sentido que são marcas vivas, significantes, 

mutáveis, temporais, históricas. 

Dada a sua importância, a linguagem constitui, desde a Antiguidade, um 

recurso indispensável para a organização coletiva do trabalho e para o 

estabelecimento das relações sociais. A linguagem é um distintivo do ser 

humano e, portanto, indissociável da história do homem e do seu corpo. Os 

corpos “falam” uma multiplicidade de vozes, movimentos e intenções que se 

materializam de forma diferenciada nos posicionamentos de cada indivíduo, de 

cada jovem, de cada adulto. Pela linguagem do corpo, diferenciamo-nos das 

outras pessoas, marcamos a nossa presença, nossa identidade e constituímos 

nossa história.  

Percebe-se que as questões concernentes ao corpo e a linguagem, embora 

presentes no mundo acadêmico encontram-se longe de serem esgotadas. 

Percebe-se que, muito embora determinadas pesquisas abordem, sob os mais 

diversos olhares, perspectivas sobre o corpo e o processo de construção 

linguística, ainda sim podemos detectar uma grande lacuna neste âmbito. 

Dessa forma, este estudo soma esforços em proporcionar frescor a estes 

aspectos, trazendo à tona uma concepção de corpo UNO, seu lugar social e 

sua constituição como objeto simbólico, linguístico, representativo e 

indissociável do corpo histórico.  
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1) O Corpo na Idade Média – retratos de um esquecimento 

 

 

 

“Na Idade Média o corpo é o lugar de um 

eterno paradoxo. Por um lado o cristianismo 

não cessa em reprimi-lo. Por outro, ele é 

glorificado, sobretudo por meio do corpo de 

Cristo, sacralizado na Igreja. E a vida 

cotidiana dos homens medievais oscilam 

entre Quaresma e Carnaval. De um lado o 

gordo, do outro, o magro. De um lado o 

jejum e a abstinência, do outro, banquete e 

gula. Essa oscilação tem a ver, 

provavelmente, com o lugar central que o 

corpo ocupa no imaginário e na realidade da 

Idade Média.” 

(Courtine, 2008) 

 

 

 

O corpo constitui uma das maiores lacunas da história medieval, talvez a 

maior e mais questionável falha do historiador. A história apresentada, 

tradicionalmente, aos leitores e estudantes, sempre fora, de fato, 

“desencarnada”. Indubitavelmente interessada por homens – mas nem tanto 

por mulheres – apresentava-os sem corpo, desprovidos de carne, carentes 

de história (LE GOOF & TRUONG, 2006). Costumeiramente retratados, 

poderosos reis, Santos, guerreiros e ilustres senhores, exibiam corpos 

cavos, que não passavam de símbolos, representações das batalhas 

vitoriosas ou de sacramentos e sucessões reais, cujos atos heróicos 

sobrepujavam o corpo humanizado. A História que, por períodos seculares, 

foi falha de sua carne, de suas vísceras, de suas alegrias e tristezas 

mundanas, necessitava atribuir uma história ao corpo. Afinal, todo corpo 

carrega uma história. 



35 

A dinâmica da sociedade medieval gira em torno de fortes tensões – 

Deus e Homem, cidade e campo, razão e fé. Entretanto, a maior e mais 

arrebatadora dentre todas é a resultante do conflito Corpo e Alma, sendo 

sobremaneira agravada pelas tensões concernentes às manifestações e 

inquietudes corpóreas. 

Objeto simbólico de tamanha pluralidade em sítios de significância, por 

que tão esquecido pela história e pelos historiadores foi assim o corpo na 

Idade Média? A resposta talvez resida na certeza de que o corpo é o 

protagonista de um drama. Ao passo que por um lado o corpo é condenado, 

desprezado, humilhado, concebido como fonte inesgotável de pecados 

sexuais sob a ótica do Pecado Original, é, sob outros aspectos, glorificado 

no Cristianismo medieval. A partir do episódio capital da história – a 

encarnação de Jesus Cristo - em que o filho de Deus vivo toma o corpo 

humano e vence a morte, edifica-se o revolucionário dogma cristão da 

ressurreição.   

Feito carne, o corpo passa a ser corpo concupiscente, sede de desejos 

que contrariam a ordem divina. Esse corpo essencialmente pecador, 

articulando-se negativamente com o prazer, liga-se positivamente a dor, 

pois “a lição divulgada era a da morte de Cristo e suas torturas e, portanto, 

lidar bem com a dor era mais importante do que saber lidar com os 

prazeres, para estes novos corpos cristãos” (TUCHERMAN, 1999). E estes 

corpos cristãos são, impiedosamente, atravessados por tensões, por 

oscilações entre a repressão e a exaltação, a humilhação e a veneração. 

Fonte inesgotável de conflitos simbólicos, este novo corpo sobre a Terra 

constitui uma grande alegoria capaz de retratar a sociedade da época e 

suas respectivas instituições, símbolo de coesão ou conflito, de ordem ou 

desordem, mas, sobretudo de vida orgânica e de harmonia social. 

Nas disciplinas históricas, a concepção de que o Corpo estava 

indubitavelmente atrelado à natureza e às questões puramente biológicas 

perdurou por longos anos, em detrimento das relações socioculturais que a 

ele pudessem estar atreladas. Entretanto, seria complexo conceber um 

corpo eminentemente biológico e sustentar ad eternum, a ideia de que o 

corpo constitui-se sem história, sem linguagem e sem cultura. Os 

desdobramentos sociais e os papeis desempenhados pelo corpo, no 
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decorrer dos tempos, permite-nos afirmar que os corpos sociais são 

produtos e agentes de uma história, seja de modo a escrevê-la ou até 

mesmo modificá-la.  

 

“A Concepção do corpo, seu lugar na sociedade, sua 

presença no imaginário e na realidade, na vida cotidiana e nos 

momentos excepcionais sofreram modificações em todas as 

sociedades históricas. Da ginástica e do esporte na 

Antiguidade Greco-romana ao ascetismo monástico e ao 

espírito cavalheiresco da idade média, quanta mudança! Ora, 

onde há mudança no tempo, há história. A história do corpo na 

Idade média é, assim, uma parte essencial de sua história 

global”. (LE GOFF & TRUONG, 2006, p.10). 

 

 

 

Jules Michelet (1798-1874), poeta e historiador medievalista, merece 

destaque neste estudo pela notável contribuição historiográfica com a obra O 

Povo, originalmente redigida no ano de 1837, cujo principal objetivo era o de 

escrutinar a vida do cidadão comum da era medieval, as relações com o 

trabalho cotidiano e o sofrimento humano. O detalhamento da reconstituição 

tornou-se exemplo de um método “encarnado” de reconstruir a história, 

comprometido em ressuscitar os corpos dos povos passados, atribuindo-lhes 

carne, linguagem e cultura.  

Foi, entretanto, com a publicação de La Sorciète (A feiticeira), no ano de 

1862 que Michelet demonstra uma destacada preocupação com as questões 

corporais e seus significados simbólicos na reconstituição social. “Todo o 

objetivo era apresentar, não mais uma história da feitiçaria, mas uma fórmula 

simples e forte da feiticeira, que meus sábios antecessores obscurecem pela 

própria ciência” (MICHELET, 1992). O foco de Michelet, obviamente, é outro. 

Assim como o seu ponto de partida também é outro; a mulher, forma-sujeito 

atravessada ideologicamente por uma história. É o silenciamento que move 

Michelet. O apagamento histórico da mulher que demonstra apelo sensual, 

provocante, capaz de utilizar a corporeidade para seduzir, desafiar tabus.  
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“Será uma refinada mediadora entre amantes, hábil, 

atrevida, intuitiva. Haverão de combatê-las por pretensos 

assassínios, pelo uso de venenos. Erroneamente. Ela tem 

pouco o sentido dessas coisas, pouco gosto pela morte. Sem 

bondade, ama a vida, ama curar, ama prolongar a existência. É 

perigosa em dois sentidos: venderá receitas de esterilidade, 

por outro lado, de imaginação desregrada, libertina, de bom 

grado, ajudará a queda das mulheres com suas beberagens 

malditas, gozará com os crimes de amor. Ah como essa é 

diferente da outra!” (MICHELET, 1992, p. 137)   

 

 

Em La Sorciére, Michelet lança mão de seu método de reconstituição no 

intuito de soprar vida no corpo carbonizado da Feiticeira, visto que dela 

restaram apenas cinzas, que o tempo se encarregou de espalhar ao longo dos 

anos. Michelet sabia o quão árido seria trazer à tona o mito como fonte de 

pesquisa.  Por trás dos ornamentos do discurso lendário a respeito da feiticeira, 

amiúde produzidos por monges eclesiásticos, repousava um corpo sólido, 

vívido e silenciado (RABELO, 2011). Ao debruçar-se sobre o lendário, Michelet 

desafia dogmas ao afirmar que, ao mesmo passo em que a classe escolástica 

se fecha em torno da moral e dos sacramentos ditados pela Igreja, as 

feiticeiras reeditam a Idade Média, visto que redescobrem a potencialidade 

corporal em sua magnitude e o poder do corpo a partir de uma realidade 

“quente e fecunda” (MICHELET, 1992, p.132) 

Michelet reconstitui, com as feiticeiras, não mais corpos assépticos, 

irretocáveis, domados pela Igreja, mas sim uma realidade pulsante. Uma Idade 

Média em que se exibe o corpo em toda sua plenitude, tanto em seus 

excessos, quanto em seus sofrimentos e pulsões vitais (LE GOFF & TRUONG, 

2006). Destarte, o autor detecta o mal estar causado pelas feiticeiras na época 

ao declarar que a grande revolução realizada pelas feiticeiras estão, 

incondicionalmente, atreladas ao corpo, principalmente quando reabilitam o 

ventre e as funções digestivas. É detectável, portanto, que havia no 

pensamento da época, “partes do corpo que são nobres, mas outras não, 
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aparentemente plebéias, dando mostras de que muitos tabus em relação ao 

corpo descendem desta época” (MICHELET, 1992, p. 133).   

A História, contudo, somente cedeu espaço ao corpo em todas as suas 

potencialidades, costumes e vicissitudes, a partir do seu mergulho nas Ciências 

Sociais. Foi justamente na confluência da Sociologia com a Antropologia Social 

que surge Marcel Mauss (1872 – 1950), o primeiro historiador a interessar-se 

vigorosamente pelas técnicas corporais e seus desdobramentos histórico-

culturais. O autor admite que a importância da sua obra reside no fato de que 

nela estão, primorosamente retratados, “os modos como os homens, sociedade 

de uma maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos” (Mauss, 2003)  

Mauss faz das Técnicas do Corpo o suporte ideal para a análise do Homem 

em sua totalidade através da história e dos costumes sociais. Resgatando 

atividades e práticas corriqueiras do cotidiano, tais como o modo de andar, 

nadar, correr ou cavar a terra, o historiador nos faz perceber que o corpo é, 

verdadeiramente, o primeiro e mais natural instrumento a serviço do homem. A 

linha evolutiva de certos costumes corporais da atualidade também se faz 

presente em sua obra. O historiador afirma que a noção de que se deitar na 

cama para dormir consiste em um hábito natural é completamente equivocada 

se nos remetermos à prática de dormir em pé dos Massais, fato que demonstra 

a evolução histórica e cultural de hábitos corriqueiros da atualidade. 

A obra de Marcel Mauss evidencia o corpo como um artefato cultural, 

impregnado de práticas, imposições e adestramentos sociais, as quais 

submetem o indivíduo a um uso rigoroso e condicionado de seu aparato 

corporal. Segundo o autor, é justamente, através das atividades culturais, que a 

estrutura social imprime sua marca nos indivíduos, visto que o corpo funciona 

como uma construção simbólica, atravessada pela ideologia dominante. Dessa 

forma, as experiências com o corpo são, indiscutivelmente, culturais e, 

portanto, específicas e particulares de cada sociedade.  Sua premissa básica 

reside no fato de que o homem, sempre e em toda parte, soube fazer do seu 

corpo um produto de suas técnicas e de suas representações simbólicas. A 

sociedade, assim como uma chancela de relevo, fabrica estereótipos e 

modelos comportamentais que são, indelevelmente, cunhados no corpo. É este 

mundo variável, particular e representativo, do homem de carne e osso, que 

restitui e atribui uma história ao corpo.   
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“Um mundo que varia com as condições materiais, os 

modos de habitar, os modos de garantir as trocas, de fabricar 

os objetos, impondo modos diferentes de experimentar o 

sensível e de utilizá-lo; um mundo que também varia com a 

cultura, como Mauss soube mostrar, sublinhando como nossos 

gestos mais “naturais” são fabricados pelas normas coletivas: 

modos de andar, jogar, de dormir, de comer. O simples 

recenseamento de Mauss revela um ser humano total no qual 

muitos valores se encarnam nos usos mais concretos do 

corpo”. (COURTINE, in VIGARELLO et al., 2008, p. 07)  

 

 

 Anos após as observações fundamentais de Marcel Mauss, difundiu-se 

uma das mais proeminentes contribuições à historia do corpo com a obra “A 

Civilização dos Costumes” de Norbet Elias (1897-1990), cuja pesquisa busca a 

compreensão do processo civilizador pelo qual passou a espécie humana no 

período medievalista. Neste estudo, Elias resgata aspectos sociais 

negligenciados (ou silenciados) por historiadores, pelo simples fato de serem 

considerados fúteis ou inapropriados à discussão. Hábitos e costumes 

corriqueiros realizados por funções corporais, ditas naturais são de fato, 

históricas e sociais, visto que “a atitude do corpo, os gestos, as roupas, a 

expressão do rosto, do corpo, todo o comportamento exterior é a expressão do 

homem em seu conjunto.” (ELIAS, 2001, p.177) 

A resistência ou repugnância em estudar determinados fenômenos ou 

necessidades inerentes ao corpo, julgadas indignas ou indecentes no seio de 

algumas culturas, podem justificar o fato de a História ter levado tanto tempo 

em consolidar uma “arqueologia” corporal. 

O processo civilizador apontado por Elias, que adestra, ou torna privados os 

gestos naturais que a humanidade herdou de sua condição animal, age sobre 

um corpo igualmente ator e receptor desta ação “civilizatória”, não sendo capaz 

de passar ileso pelos condicionamentos sociais. A invenção dos talheres, por 

exemplo, testemunha uma forma de adestramento social das “técnicas” 

corporais naturais, que ao longo do tempo, se controlam, se dissimulam, se 
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civilizam. “Levam à formalização das regras de conduta, que constroem um 

consenso em torno dos gestos que convém ou não convém fazer – gestos que 

contribuem, em contrapartida, para moldar a sensibilidade.” (ELIAS, 2001 apud 

LE GOFF & TRUONG, 2006, p.22) 

A mesma necessidade que mobiliza Elias a repensar a racionalidade 

ocidental e suas consequentes ações sobre a evolução da humanidade, 

conduz Michel Foucault (1926 – 1983) a elaborar uma compilação de obras 

voltadas a debater e criticar a forma como o corpo é diretamente mergulhado 

em um campo político-ideológico. Especialmente em Vigiar e Punir, obra prima 

sobre o nascimento da prisão, Foucault (1977) afirma que as relações de poder 

operam no corpo uma apreensão imediata – elas cercam-no, marcam-no, 

educam-no, supliciam-no, submetem-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, 

exigem dele sinais.  

Em uma expressão que remete às Técnicas Corporais de Marcel Mauss, 

Foucault (1977) mostra que uma “tecnologia política do corpo” instala-se nas 

sociedades. Trata-se, portanto, de substituir as técnicas punitivas, que se 

apossam do corpo no ritual dos suplícios, por um movimento social que tende 

muito mais a vigiar, do que punir, irredutível “às instituições de coerção no 

processo adestrador desse corpo político” 

Impossível mencionar neste estudo, todos os pesquisadores, filósofos ou 

historiadores que se dispuseram a debruçar-se sobre as questões 

concernentes ao corpo, embarcando nesta viagem de resgate da sua história 

no período medieval. Entretanto, torna-se imperativo ressaltar algumas 

preciosas contribuições nessa área, que também se propuseram a reparar, ou 

talvez minimizar esse “apagamento”, devolvendo ao corpo medieval um 

período histórico indispensável a sua constituição. Dentre estas, destaca-se “A 

Cultura popular na Idade Média e Renascimento – o contexto de François 

Rabelais”, de Mikhail Bakhtin (1895-1975), que fornece uma pesquisa valiosa 

sobre os movimentos teatrais que projetam o cômico e riso nas praças públicas 

(1987). Também George Duby (1919–1996) com obras9 de extrema relevância 

e teor histórico saliente no que tange ao regime feudal e ao lugar do corpo 

feminino no Ocidente Medieval. 

                                                 
9
 Com destaque para Le Chevalier,La femme et le prete.  Dames du XII siecle e Male Moyen Age. 
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Ainda que as duas grandes reviravoltas atribuídas ao corpo tenham ocorrido 

no século XIX, com o surgimento do esporte e no século XX, nos domínios da 

sexualidade, é de fato na Idade Média que se instalam e se transformam 

inúmeras atitudes e concepções em relação à corporeidade (LE GOFF & 

TRUONG, 2006). Indubitavelmente, o período medievalista configura-se 

historicamente como a matriz comportamental da atualidade.  

Há de se salientar que a Idade Média não configurou um período de trevas, 

nem tampouco de estagnação, como fora, por inúmeras vezes, retratado na 

história. Os adventos técnicos desenvolvidos na época foram, de fato, 

decisivos para significativas mudanças em relação ao comportamento corporal. 

O novo arado, as técnicas de tecelagem e o surgimento das primeiras minas 

reforçam e evidenciam o corpo humano como a principal força contínua 

geradora de transformações, consolidando-se cada vez mais dinâmico, eficaz e 

produtivo com o passar do tempo.  

No cenário político-cultural, é na Idade Média que se estabelecem o 

desenvolvimento urbano e as respectivas estruturas sociais. As primeiras 

cidades medievais se destacaram como importantes centros de produção e 

como tais, fizeram emergir a nítida estratificação das camadas sociais.  

Polariza-se nesta época o corpo do burguês ao corpo do artesão ou operário, 

que do ponto de vista ideológico, não são os mesmos. Muito embora, 

politicamente, os cidadãos habitantes das cidades formem um só corpo social, 

este também não ocupa o mesmo lugar fundamental do corpo do campo, que 

era composto por mais de 90% de camponeses executando atividades 

corporais.    

 É necessário defender que, a partir do século V, as questões referentes ao 

corpo, alimentaram o conjunto dos aspectos ideológicos e institucionais do 

período medieval. A Idade Média se recria em torno de uma corporeidade que, 

ao mesmo tempo em que se apresenta martirizada, vítima de seus próprios 

estigmas, se glorifica em torno do corpo de Cristo santificado. Heróis e Santos 

são criados, que são, em princípio, mártires em seus próprios corpos. Mas a 

partir do século XIII, entretanto, com a Inquisição, a tortura aos corpos passa a 

consagrar-se como uma prática legítima aplicada a todos os suspeitos de 

heresia. É, portanto, sob este duelo paradoxal que o corpo se torna o ponto 

nevrálgico da sociedade medieval. 
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“De um lado, a ideologia do Cristianismo, tornado religião 

de Estado, reprime o corpo, e de outro, com a encarnação de 

Deus no corpo de Cristo, faz do corpo do homem o 

“tabernáculo” do Espírito Santo. De um lado, o clero reprime as 

práticas corporais, de outro, as glorifica. De um lado, a 

Quaresma se abate sobre a vida cotidiana do homem 

medieval, de outro, o carnaval se entrega a seus exageros. 

Sexualidade, trabalho, sonho, formas de vestir, guerra, gesto, 

riso... O corpo na Idade Média é uma fonte de debates, alguns 

dos quais ressurgem contemporaneamente.” (LE GOFF & 

TRUONG, 2006, p. 31) 

 

 

Muita incompreensão em torno das concepções de corpo debatidas no 

presente decorre, fatalmente, da ignorância de sua história. É preciso, pois, 

descortinar este passado ominoso, dúbio e sedutor para se permitir 

compreender nosso tempo, debater tabus, derrubar preconceitos; descobrir a 

multiplicidade de leituras que este instrumento metamórfico, chamado corpo, 

pode proporcionar.   

 

 

 

1.1 - Estigma e Renúncia 

 

 

 Goffman (1975) foi o pioneiro a pensar o conceito de estigma numa 

perspectiva socio-ideológica. Para o autor, as sociedades em seus 

desdobramentos históricos, estabelecem os meios de categorizar os sujeitos e 

o conjunto de atributos considerados como comuns e naturais para os 

membros de cada uma dessas categorias. Os sujeitos ditos “normais” preveem 

as categorias e os atributos de um estranho ao território, através de seus 

primeiros aspectos e atitudes. O processo de estigmatização, entretanto, não 

ocorre devido à existência do atributo incomum em si, mas, pela relação 

incongruente entre os atributos e os estereótipos que os normais criam para 
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um determinado indivíduo. Dessa forma, todos os atributos não proporcionais 

aos estereótipos determinados pelo grupo social caracterizam o processo de 

estigma, originando identidades deterioradas e corpos repelidos. 

Durante o período medieval a Igreja exerceu um papel preponderante no 

plano político-ideológico da sociedade cristã, impondo dominação e medo ao 

homem da época por meio da tendência “moralizadora” do corpo. Com base 

nos autores cristãos da época, localiza-se a elaboração refinada da defesa de 

ideais morais pautados na renúncia sexual, castidade e negação aos prazeres 

do corpo. Esta renúncia-negação à corporeidade humana torna-se, 

progressivamente, o emblema distintivo da imposição monástica, cujo ideal 

consistia na busca desenfreada da perfeição espiritual na Idade Média, fato 

que acabou por deflagrar estigma e flagelo a inúmeros corpos individuados que 

não se afinavam com os ideais ascetas.  

O homem medieval foi definido como a associação de um corpo e de 

uma alma, e dessa fusão, sobrepujavam concepções ideológicas e sociais que, 

inexoravelmente, revelavam uma dialética ambígua e paradoxal na forma de 

interpretar o mundo e a ordem social estabelecida. “Na longa duração 

medieval, e além dela, quando se discutia a relação alma/corpo, pensava-se 

nas relações entre o interior e o exterior da pessoa humana, de modo que esse 

CORPO tornava-se o indicador material da expressão da alma” (SANTOS, 

2001, p.05). 

A corporeidade da época é, de fato, reveladora de uma dinâmica 

comportamental do cristão medieval, pois seus gestos e expressividade 

corporais (foris) envolvem inteiramente o corpo e o ser evidenciavam 

movimentos interiores (intus) próprios da alma, com suas fraquezas, vícios e 

virtudes. Entretanto, é preciso estabelecer uma distinção entre os gestos 

(gestus) e a gesticulação (gesticulatio), ou seja, a manifestação corporal menos 

comedida que pode remeter ao diabo.  A tensão aqui se evidencia, ao passo 

que os gestos exprimem a interioridade, a fidelidade e a fé, a gesticulação 

exagerada é o sinal da malignidade, da possessão e do pecado. 

 

“Assim os jograis serão perseguidos; o riso, 

provavelmente devido à deformação da boca e do rosto que 

provoca, será condenado; a dança irá oscilar entre dois 

momentos bíblicos opostos, de um lado o exemplo positivo do 
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rei Davi, e do outro, a dança de Salomé diante da cabeça 

decapitada de João batista, eminentemente negativo. Todavia, 

a dança jamais será digna aos olhos da Igreja, que condena as 

deformações do corpo, as contorções e outros rebolados 

corporais. Da mesma forma, condena-se o teatro.” (LE GOFF 

& TRUONG, 2006) 

 

  

Ao passo que a disciplina corporal, rígida e inflexível da moral 

eclesiástica teimasse em adestrar o corpo em sua expressividade discursiva, 

jamais se deixou dominar em sua capacidade de recomposição. Conquanto 

mais se fechassem sobre ele e sua corporeidade, o círculo dos dogmas e da 

punição, igualmente espraiavam-se em outras inusitadas formas de 

gestualidade que envolviam o lúdico, o folclórico e o grotesco (com o 

Carnaval).  Mesmo reprimido, sentenciado, incompreendido, o corpo nunca 

deixou de estar em movimento, de transbordar expressividade e 

representações, desafiando a austeridade da Igreja. Desafiando uma filosofia 

cristã que pudesse sobrepujar a alma ao corpo ominoso.  

 Percebe-se, portanto, que este paradoxo vivido pelo homem, 

impulsionou a Igreja a tomar atitudes mais ostensivas, no sentido de consolidar 

ideologicamente a ascendência hierárquica da alma sobre o corpo, a partir de 

um discurso eclesiástico disciplinador que enaltecia a riqueza interior e 

desqualificava seu oposto em antítese, o corpo. Em meio a todo este 

movimento dualista de luta em prol de uma vitória esmagadora da Alma sobre 

o Corpo, instalou-se no seio da sociedade medieval a Reforma Gregoriana 

comandada pela Igreja, cujo objetivo principal consistia em coibir e regular a 

conduta do homem na sociedade cristã. Dessa forma, nas práticas populares 

da época, o corpo passa a ser contido, reprimido, “amansado” pela assepsia 

anticorporal do cristianismo; porém bravo, permaneceu ferozmente resistente à 

repressão sofrida. 

Torna-se imperativo salientar, neste ponto, que as três principais classes 

que compuseram a sociedade tripartite medieval foram, indiscutivelmente, 

definidas, selecionadas e ideologicamente constituídas, a partir da relação que 

estabeleceram com o corpo. A classe dos orattores (aqueles que rezam), por 

exemplo, foi composta por corpos obrigatoriamente sadios, sem mutilações ou 
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defeito. Afinal, as mazelas corporais não são inerentes a Senhores Santos, de 

elevada pureza espiritual. Já a classe dos bellatores (aqueles que combatem) 

era formada dos corpulentos guerreiros medievais que ostentavam corpos 

fortes, viris, enaltecidos por suas proezas de guerra e combates. E por fim, a 

classe dos laborattores (aqueles que trabalham) evidenciavam, por sua vez, 

corpos extenuados pela dura labuta diária. Observa-se, portanto, a partir deste 

cenário, que as relações entre alma e corpo instituídas na era medieval são 

eminentemente dialéticas, dinâmicas, e não antagônicas como asseguradas 

pela Igreja. (LE GOFF & TRUONG, 2006) 

E foi, justamente, comandada pela ordem eclesiástica dos orattores, que a 

Reforma Gregoriana ganhou força e se consolidou como o mais expressivo e 

contundente movimento político-ideológico cristão da história. O ideal asceta 

espraiou-se visceralmente na sociedade sob o comando inabalável da classe 

monástica, tornando-se o pilar estrutural e filosófico do movimento. São os 

padres da Igreja que disseminam e fomentam a grande reviravolta conceitual 

com a adoção do monaquismo10 como modelo ético-moral da classe 

eclesiástica, a ser respeitado e reverenciado pelos laicos no medievo.  

O ascetismo imposto e consolidado pela Reforma cristã considerava a 

negação do Corpo, como o único e indiscutível caminho possível à restauração 

de pureza e da plenitude espiritual – o verdadeiro encontro com Deus. 

Acentua-se, portanto, nesse período, a repressão indiscriminada ao prazer e, 

especialmente, ao prazer deflagrado pelo corpo ominoso, repugnando-se 

arroubos corporais de qualquer sorte. Ideologicamente, a sociedade da época 

é pressionada a submeter-se a dois princípios básicos norteadores impostos 

pela Igreja, no que tange ao comportamento social cristão; “A renúncia ao 

prazer e a luta contra as tentações.” (SANTOS, 2001, p. 03) 

Nessa perspectiva, a expressividade simbólica que o corpóreo pode 

desencadear na sociedade laica é vorazmente compelida a partir de um 

discurso eclesiástico uníssono de controle das pulsões corporais. As 

manifestações sociais mais ostensivas e esfuziantes em relação a 

corporeidade são vigorosamente reprimidas, da mesma forma que as 

                                                 
10

 Modo de vida daquele que deixa os assuntos do mundo e se devota à religião. Em todos os seus 

detalhes, o monaquismo é marcado por um espírito de equilíbrio e de discrição que orienta e regula um 

estilo de vida rígido. 
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exultações mais íntimas do corpo. É, justamente, nesse período da Idade 

média que desaparecem, sobretudo as termas, imortalizadas pelos rituais de 

banho na Antiguidade, os esportes são desencorajados11, assim como o teatro, 

herdado dos gregos e dos romanos. O corpo foi duramente rechaçado em suas 

diversas formas de representação; alvo de perseguição em um movimento 

crescente de estigma, renúncia e desprezo as suas simbologias. 

 

 

“Mulher diabolizada; sexualidade controlada; trabalho 

manual ou corporal depreciado; homossexualidade condenada 

e banida; risos e gesticulação reprovados; máscaras, 

maquiagem e travestimentos condenados; luxúria e gula 

associados ... O corpo é considerado a prisão e o veneno da 

alma. À primeira vista, portanto, o culto ao corpo da 

Antiguidade cede lugar, na Idade média, a uma derrocada na 

vida social.”  (LE GOFF & TRUONG, 2006, p. 37)  

 

 

Na tentativa de coibir a concupiscência na sociedade medieval, o 

sacramento do matrimonio desponta e se consolida como a maior e mais 

expressiva alternativa de regulação e renúncia aos desejos ávidos do corpo.  

Nessa linha de pensamento, as relações sexuais só tinham alguma dignidade 

com o objetivo da reprodução da espécie, já que a prática pelo prazer 

enquadrava-se no pecado carnal da luxúria. Dessa forma, a Igreja medievalista 

imiscuía-se em questões da esfera do privado e do pessoal, tornando–as de 

domínio público, ou seja, de toda a comunidade cristã laica por ela comandada 

e disciplinada. O casamento, portanto, foi criteriosamente regulado pela classe 

dos Padres da Igreja, que coibia e prescrevia o uso do corpo na relação 

conjugal, instituída nos discursos monásticos como Cópula Justa12.  

Foi preciso, obviamente, um grande operador ideológico, assim como 

estruturas sociais correspondentes, para que se operasse uma revolução 

                                                 
11

 O esporte na era medieval não apresenta o caráter de organização da Antiguidade. Entretanto, os 

exercícios físicos nunca deixaram de existir na sociedade da Idade Média. Porém sem estádios, pois não 

existiam lugares específicos demarcados para os exercícios, que em geral estavam atrelados à vida 

cotidiana. Muito comuns na época eram os jogos cavalheirescos, destinados à formação de bellatores e  

os jogos das camadas inferiores da sociedade, que se agrupavam para a prática da luta corporal. 
12

 Definição para casamento nos decretos eclesiásticos escritos pelos Orattores na Idade Média com o 

propósito de normatizar as práticas sexuais. 
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filosófica, moral e comportamental, de tamanha magnitude. O agente dessa 

reviravolta, dessa recursividade foi, indubitavelmente, o cristianismo, que 

conseguiu operacionalizar e introduzir uma mudança de paradigma na 

concepção do pecado original, que passou a ser encarado como pecado 

sexual. Uma mudança que transformou toda a concepção ideológica instaurada 

na sociedade medievalista. Uma mudança que alterou, inclusive, a rota do 

cristianismo instituído, visto que em sua história evolutiva não são encontrados 

traços de equivalência entre ambas as concepções. 

O pecado original sempre fora encarado como o pecado da curiosidade, do 

orgulho, pois foi a vontade de saber, de conhecer o novo que conduz Adão e 

Eva a comerem a fruta proibida da árvore do conhecimento. A transformação 

do pecado original em pecado sexual é tornada possível por meio de um 

sistema medieval dominado pelo pensamento simbólico, que se apoiava e se 

manifestava através das interpretações dadas aos textos bíblicos. Estes textos, 

obviamente, por serem ricos, polivalentes e polissêmicos em sua constituição, 

se prestaram de bom grado a interpretações e deformações de todo gênero (LE 

GOFF & TRUONG, 2006). A interpretação tradicional cedeu lugar a uma nova 

concepção da história bíblica, visto que era muito mais fácil e adaptável 

convencer o povo laico de que a ingestão da maçã decorria do desejo sexual, 

muito mais do que do desejo de conhecimento. Dessa forma a reviravolta 

ideológica e interpretativa instalou-se na sociedade medieval de forma 

avassaladora. 

A dominação da Igreja se manifestava impiedosamente na prática, por meio 

de manuais descritivos, direcionados a sociedade cristã, cujo teor punitivo 

tornava-se evidente pelo detalhamento de todos os pecados “corporeo-

sexuais”, bem como os devidos castigos a eles atribuídos. Aos cônjuges não 

eram permitidos relacionamentos sexuais, caso a intenção não fosse 

estritamente a de reprodução. Somente ao homem era dado o aval monástico 

de ser o personagem ativo do ato sexual, contudo, sem muitos arroubos ou 

manifestações esfuziantes de prazer, pois determinadas práticas, condutas e 

posições sexuais eram duramente sentenciadas pela Igreja. A palavra de 

ordem era Discretio, ou seja, moderação, controle, discrição e disciplina aos 

preceitos estabelecidos pela ideologia anticorporal. 
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Apesar, entretanto, do desprezo ao corpóreo, havia uma grande 

ambiguidade resistente na relação corpo/alma. Esta ambiguidade paradoxal 

inerente ao homem medieval atravessa o discurso cristão sobre o corpo e as 

interpretações simbólicas que ele suscita: um duplo movimento de 

enobrecimento do Corpo respaldado pela fé e devoção ao corpo de Cristo, que 

duela com o ideal asceta de menosprezo, conclamado pela classe eclesiástica.  

Muito embora o corpo fosse denominado como ominoso, desprezível e matéria 

descartável na constituição humana, a Igreja não possuía argumentos que 

pudessem diminuir o simbolismo advindo da encarnação de Cristo, que obteve 

a salvação da humanidade pelo sacrifício de seu corpo santificado. 

 

 

“Estabeleceu-se assim, um discurso eclesiástico milenar 

repetido Ad Nauseam que procurava impor essa hierarquia da 

alma/interior sobre o corpo/exterior (embora sempre 

enfrentando resistência por parte dos laicos). À medida que o 

corpo era pensado como a via do pecado, Martin Perez, na 

organização dos pecados veniais, utilizou o corpo humano 

como ponto de partida para investigar tais faltas. [...] Essa 

forma de esquadrinhamento dos pecados veniais a partir do 

corpo humano demonstra a intenção de controle e disciplina 

dos corpos. (SANTOS, 2001, p, 09) 

 

“Não foi enviando seu Filho ‘a Terra, que Deus deu aos 

humanos a chance de salvar-se corpo e alma”. Nos textos e 

nas representações que falam da criatura, de suas esperanças 

e das suas penas, o corpo está aí, sempre e em toda parte. 

Apesar do progressivo esvaziamento do corpo nas duas figuras 

ideais de um corpo ressuscitado e do Corpo de Cristo, o corpo 

volta constantemente, insinua-se e se mostra. (COURTINE in 

VIGARELLO et. al., 2008, p. 21) 

 

 

Curiosamente, a partir do crescimento hierárquico do Interior/alma sobre o 

corpo, as representações corporais tornam-se, inexoravelmente, atreladas à 

devassidão lasciva da carne. Emblematicamente simbolizado como 
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instrumento dos pecados sexuais e do mundano. Associadas a esta 

perspectiva, encontra-se outra grande simbologia corporal decorrente da 

dialética interior versus exterior; a simbologia do corpo doente, infectado e, 

portanto, pecaminoso. No imaginário medieval este corpo fragilizado pela 

doença era considerado o sinal externo do pecado sexual cometido pelos seus 

pais e, portanto um castigo divino. Acreditava-se que a transgressão da 

proibição feita aos esposos de copularem em períodos proibitivos, tais como o 

período menstrual das esposas, teria por consequência, o nascimento de 

crianças infectadas com o mal da Lepra, o grande flagelo medieval.  

Em virtude do estigma estabelecido entre corpo doente e pecado sexual, a 

legião de leprosos era banida do convívio social e confinados em gafarias 

(designação ibérica para leprosários) (SANTOS, 2001), sendo obrigados a 

ostentarem uma marca vexatória da suposta infâmia sexual; um guizo uma 

matraca ou um sino pendurado ao corpo, quando circulassem em público. “A 

sociedade medieval encarava os leprosos com medo, desconfiança e sem 

dúvida, ódio; o contato com eles era indesejado e a lepra era vista como a pior 

das desgraças possíveis ao ser humano” (ROCHA PINTO, 1995, p.134).   

Era uma época de domínio absoluto da Igreja sobre a sociedade medieval, 

não causa estranhamento o fato de que todas as doenças apresentadas pelos 

laicos, bem como as deficiências físicas por eles portadas, fossem 

sentenciadas como sinais exteriores do pecado, causados por punição divina. 

Competia, portanto ‘a classe eclesiástica, diagnosticar um indivíduo acometido 

por uma enfermidade cutânea, como leproso ou não, baseado apenas nos 

exames superficiais do rosto e mãos, obviamente sem toque, visto que a 

doença era considerada altamente contagiosa e repugnante. “Somente no 

século XV, médicos, barbeiros ou cirurgiões passaram a ser ouvidos 

regularmente no intuito de se confirmar a doença” (ROCHA PINTO, 1995, 

p.134).   

Não obstante, considerava-se também que sujeitos que apresentassem 

quaisquer traços de deficiência física ou intelectual, eram igualmente marcados 

pelo estigma da punição divina. Corpos que, pela crença social, foram 

devidamente desfigurados por atitudes de indisciplina aos princípios religiosos 

reguladores da sociedade medieval. Deveriam, portanto, serem alvo de 

agressões e chacota por terem sua imagem duramente estigmatizada, 



50 

condicionada ao pecado, indisciplina e maldição. Comumente, todas as cortes 

medievais mantinham em seus burgos reais, bufões aleijados, palhaços anões 

e bobos gagos e afins, cuja responsabilidade principal a eles atribuída era a de 

fazer o entretenimento dos convidados reais, que se divertiam e gargalhavam 

com suas deformidades. 

Há de ser ressaltado que a medicina da época não era capaz de criar 

dispositivos terapêuticos que pudessem lidar com a doença, a não ser o 

isolamento e a segregação dos indivíduos denominados portadores de 

enfermidades ou deficiências. Há de ser ressaltado, entretanto, que o 

conhecimento técnico-científico da era medieval estava bem longe de ter 

hegemonia filosófica sobre as determinações eclesiásticas das causas e dos 

encaminhamentos terapêuticos dos enfermos. A ideologia dominante, nos 

meios populares da sociedade cristã, havia o determinismo da crença de que 

as mazelas corporais estavam indissoluvelmente associadas a uma atitude 

impura, pecaminosa, degenerada, e indiscutivelmente realizada durante os 

períodos obrigatórios de abstinência sexual decretados pela Igreja. 

 

 

“A sociedade medieval atribuía as doenças causas 

metafísicas, como a punição dos pecados”. Esta concepção se 

aliava aos tabus que existiam em relação a tudo que colocasse 

em ação as noções de corporal ou carnal. No caso da lepra 

isto se revestia de um significado específico, uma vez que ela 

já aparecia citada na tradução grega da Bíblia – o texto de 

referencia da consciência medieval – como punição divina. A 

decadência física que a enfermidade acarretava aparecia nos 

olhos dos homens da Idade média como uma manifestação da 

deformação da alma, da falta e do pecado contra as leis 

divinas. (ROCHA PINTO, 1995, p.135) 

 

 

É factível que, a partir das considerações discutidas acima, o corpo serviu 

ideologicamente como ponto de referência para se pensar o pecado na Idade 

Média, tornando-se, obviamente, o grande vilão causador do flagelo humano. O 

imbricamento indissolúvel entre as representações simbólicas do que é 
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corpóreo e as discussões sobre os pecados da carne na esfera cristã 

repercutiram sobremaneira nas concepções ideológicas concernentes ao 

controle, disciplina e renúncia aos aspectos corporais da sociedade laica 

medieval. Nessa perspectiva, o corpo social deveria ser punido e mortificado, 

alvo de castigo e autoflagelo, em busca de uma purificação, metaforicamente 

atribuída, ao Corpus Christi de Jesus, que purificou a humanidade de todos os 

pecados com a degradação do seu corpo penitenciado. 

A derrota do Corpo no medievo, portanto, parecia inexorável. Entretanto, o 

maior tributo por esta ruína corporal quem pagou, de fato, foram as 

representações do corpo feminino, as quais atrelaram-se, indelevelmente, 

estigmas sexuais pecaminosos, que ao lado dos corpos deficientes, 

reverberaram ao longo da história, fazendo-se ecoar até os dias de hoje. A 

medicina medieval, assim como o amor cortes, no que tange aos aspectos 

amorosos colocam em confronto necessariamente o corpo feminino, visto que 

ambos servem-se de um pressuposto comum; “o amor é uma afecção violenta 

que precisa de um vigoroso tratamento. É produzido por uma mulher, 

frequentemente sem que ela o saiba; ele penetra o amante pelos olhos e vai 

alojar-se no seu coração, onde ganha o cérebro e os testículos, que formam 

com o coração, os três pontos locais de amor do homem” (TUCHERMAN, 

1999).   

O primeiro aspecto a ser destacado dos estigmas que se cristalizaram em 

torno da forma-sujeito feminina diz respeito aos elementos corporais sensuais e 

diabólicos atribuídos às mulheres medievais, ditos serem poderosos e 

amaldiçoados, responsáveis por corromper a disciplina espiritual masculina. 

Surge, nesse contexto medieval, a construção estereotipada da figura 

aterradora das bruxas ou das feiticeiras, ou seja, mulheres indecifráveis, com 

poderes enigmáticos, sedutores e atemorizantes.  

As imagens de ambas, entretanto, são contrastantes e recorrentes em suas 

significações: ora o poder da sedução corporal feminina se personifica em uma 

jovem, de corpo atraente, que utiliza o poder devastador da feitiçaria para fins 

amorosos, carnais. Ora, o poder da sedução feminina, se personifica no corpo 

repulsivo da velha bruxa (a Vetula Sortilega), cujo corpo disforme, repugnante e 

medonho, possui poderes de bruxaria que aterrorizam a sociedade cristã 

medieval. O prazer/beleza e o pecado/feiura, faces dialógicas da mesma 
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moeda. Michelet (1992) já detectava o poder e a dimensão do estigma causado 

pelas emblemáticas figuras na época, ao declarar em seus escritos, que o fato 

de serem tão desprezíveis, residia nas três funções básicas da magia, que 

estão, incondicionalmente, ligadas ao corpo; curar, fazer amar e trazer de volta 

os mortos. 

 

 

“Então surgia a jóia delicada do Diabo, a pequena feiticeira. 

Concebida na Missa Negra em que a grande desaparecera, 

floresceu em malícia, graça felina. Era toda o inverso da outra; 

fina, oblíqua, dissimulada, a deslizar mansamente, encolhendo 

os ombros. Nada de titânico por certo. Longe disso, de 

natureza baixa. Lúbrica e cheia de maus apetites desde o 

berço”. (MICHELET, 1992, p.137)  

 

 

A força dessas representações foi de tal forma incrustada ao imaginário das 

simbologias femininas, que as consequências desta “diabolização” motivaram 

grandes perseguições inquisitórias no período medieval; perseguições estas 

que atravessaram séculos, romperam barreiras histórias e travestiram-se, ao 

longo do tempo, em estigma, tabu e preconceito ao corpo da mulher. 

Parece factível que a mulher pagou com seu corpo e sua “carne”, a 

manobra da Igreja em transformar o pecado original em pecado sexual. Foi 

sobre sua imagem que outra grande representação estereotipada edificou-se 

na sociedade cristã medieval: a mulher subordinada, fraca e submissa. 

Obviamente, a interpretação tendenciosa dos textos bíblicos desempenhou na 

época, um papel preponderante na consolidação deste estigma enfrentado pela 

figura feminina. Dessa forma, os discursos da Igreja foram incansavelmente 

proferidos em proveito dos textos menos favoráveis à mulher. A primeira 

versão da Criação (Gênesis I, 26-27), em que se lê, “Deus criou o Homem, a 

sua imagem e semelhança”, por exemplo, foi sublimada, “esquecida”, em favor 

da saliência da segunda (Gênesis II, 21-24), cuja versão da modelagem divina 

de Eva a partir da costela de Adão, tornou-se muito mais adequada aos 

interesses dos orattores em suas preleções à sociedade laica. Observa-se que 

a Igreja está afetada e convencida da imagem negativa que Eva representa 
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para a humanidade. “Eva é um ser pecador, incapaz de resistir às tentações, 

pelo que é necessário submetê-la à tutela masculina. Embora tenha sido criada 

a partir do homem, ela representa a parte vulnerável deste. Ela é a responsável 

pela perda do Paraíso.” (Nascimento, 1997, p. 81) 

Respaldado pelo evento bíblico da Criação humana, institucionaliza-se, 

portanto na Idade Média, a desigualdade e a subordinação original da figura 

feminina, cuja motivação não possui exclusivamente uma fundamentação 

espiritual, mas também uma negação corporal explícita. Igualmente, a 

influência de Aristóteles sobre os teóricos da Igreja medieval não trouxe 

benefício à sedimentação destas representações, visto que em sua 

compreensão, a mulher era considerada um “macho com defeito” (“Femina est 

aliquid deficiens et occasionatum”), uma forma humana incapaz de elevar-se 

espiritualmente devido às suas fraquezas corporais e comportamento 

desviante. O homem, por consequência, assume socialmente o papel de guia, 

preceptor dessa pecadora, reforçando, indiscutivelmente, o apagamento da 

imagem feminina. A mulher torna-se um pálido reflexo do homem, subtraída em 

todas as suas potencialidades. Mesmo a mais nobre virtude feminina, a de 

poder gerar uma nova vida é silenciada, diminuída, desprezada neste contexto 

medieval, visto que a capacidade da fecundação foi atribuída, 

incontestavelmente, à virilidade masculina.   

Estas ideias tiveram ampla difusão dentro da era medieval e foi, 

obviamente, a classe masculina da Igreja, a encarregada de disseminá-las 

junto à sociedade laica. Estava simbolicamente constituída a ideia de que a 

forma sujeito feminina medieval constituía um perigo carnal a ser evitado; uma 

fonte inesgotável de tentações e pecados que poderiam deflagrar a derrota do 

homem em sua evolução espiritual. Entretanto, cabe ser ressaltado que a 

totalidade da produção literária que versa sobre o papel da mulher na 

sociedade medieval foi produzida pela classe masculina. Muitas das quais, por 

monges celibatários da Igreja, o que, sem dúvida, pode ter contribuído por 

consolidar uma ideologia corporal baseada em convicções, desejos e temores 

particularmente masculinos e eclesiásticos em relação à figura feminina.  

No domínio das representações simbólicas do corpo, palco das evoluções, 

mutações e desdobramentos, presencia-se um caminhar lento, impreciso, mas 

capaz de gerar marcos ideológicos ao longo da história. Hoje, o homem 
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moderno não mais interpreta seu corpo com o mesmo olhar e a mesma forma 

de leitura com que fazia nos tempos da Reforma. Modificou-se a consciência 

da vida. Modificou-se a humanidade. E para a Igreja, foi indispensável buscar 

mecanismos de adaptação a todas essas mudanças, pois, inevitavelmente, se 

viu confrontada com o desafio de novas imagens corporais que se inscreveram 

no quadro ideológico da sociedade cristã.  

 

 

“Se os cientistas puderam colocar os marcos de uma nova 

visão do mundo com Copérnico, Kepler, Galileu e depois 

Newton, e de uma nova imagem do corpo com Vesálio, é 

porque as mentalidades tinham evoluído. As formulações das 

leis da natureza e o conhecimento mais exato e mais apurado 

do corpo humano são fruto das interrogações do ser humano 

sobre o sentido da sua vida e sobre o seu futuro. A ampliação 

dos horizontes do mundo vai de par com o aprofundamento 

das interrogações a respeito do corpo. Qual é o segredo da 

sua organização? Qual é a função dos órgãos? Como cuidar-

se para triunfar da morte? Como conciliar um discurso que 

pretende penalizar o corpo pecador com as expectativas de 

homens e mulheres preocupados com um desabrochamento 

pessoal que coincide justamente com uma valorização da 

imagem do seu corpo (grifo meu)?” (COURTINE in 

VIGARELLO et.al., 2008, p. 124) 

 

 

A evolução da consciência do corpo no curso dos séculos modernos se 

traduz por uma mudança nas representações. Ao final da Idade Média, início 

da Renascença, prosperou de fato a ideia de que era preciso preservar o 

corpo, protegê-lo da ação inóspita dos anos. Inicia-se, portanto, um período de 

valorização, de retomada a uma visão mais otimista e bem menos determinista 

da condição humana, pois modifica-se a relação que o ser humano mantinha 

com o cosmos, com a dimensão da vida, com as fronteiras geográficas.  “É um 

outro tempo do mundo que se abre, uma outra consciência do corpo que se 

afirma”. Entretanto, a forma de encarar o corpo como fonte de plena expansão 

na luta contra as adversidades e como potencialmente propulsor, em novos 
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processos de mudanças e conquistas, não encontra reciprocidade na retórica 

da Igreja, fato que evidencia confrontos seculares entre a cultura eclesiástica 

rigorista e a cultura popular, sempre em constante evolução e movimento.  

 

 

 

 

2) O Corpo como Metáfora 

 

 

 

Estado, cidade, Igreja, humanidade, 

subjetividades, representações e 

simbologias... O corpo torna-se uma 

metáfora!  

 

(Le Goff & Truong) 

 

 

  

Ao incumbir-se da tarefa de situar as representações simbólicas e 

metafóricas do corpo desde os primórdios dos tempos, este estudo não pode 

se esquivar de revisitar os estudos de George Lakoff e Mark Johson em 

Metáforas da Vida Cotidiana (2002) sobre o esquema conceptual na 

construção das subjetividades. A obra em questão coloca em cheque todas as 

concepções anteriormente consolidadas a respeito do uso e das construções 

metafóricas, reconfigurando o uso, a interpretação e a alcance das metáforas 

na construção ideológica dos indivíduos enquanto corpo individual e social. 

As metáforas, que costumeiramente foram retratadas na literatura, como um 

mero adereço linguístico, embelezador quando utilizado com primazia, 

enganador ou traiçoeiro, quando mal utilizado, redescobrem-se como um 

fenômeno de vital importância para o próprio funcionamento da mente humana. 

Metáforas são dispositivos mentais, uma vez que não se relacionam apenas à 

linguagem, mas sim à própria atividade de cognição.  

Importante salientar que, cognição e linguagem não se desvinculam para 

Lakoff e Johson, da mesma forma que ambas também não se processam 
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separadamente do contexto social, cultural e ideológico em que se inscrevem 

os corpos individuais. O começo de toda a atividade cognitiva seria, para os 

autores, a experiência humana de lidar com o mundo exterior e o contexto 

social. Decorre, portanto, desta premissa, o fato de as metáforas serem 

eminentemente culturais, estando condicionadas ao conhecimento particular de 

mundo de cada indivíduo; cultura e contexto social constituem, neste sentido, 

os primordiais elementos deflagradores das metáforas conceptuais.    

De acordo com esta perspectiva, a construção metafórica não estaria 

sentenciada a ilustrar somente obras literárias diletas, cujas figuras de 

linguagem adornam, exaltam e rebuscam a linguagem poética do autor. 

Inversamente, na concepção de Lakoff e Johnson, a metáfora está infiltrada na 

vida cotidiana, construída a partir das ações mais banais e corriqueiras da 

rotina diária, sendo que aquelas mais fundamentais são todas, diretamente 

ligadas às percepções conceptuais decorrentes da relação do homem com o 

seu próprio corpo.  

Ao destacar a construção metafórica como modo de conhecer as 

subjetividades e pensar o corpo como uma representação conceptual da 

cultura, é necessário enfatizar que as metáforas são o canal de comunicação 

próprio do inconsciente, este que é a matriz simbólica do corpo por excelência. 

Tal fato reacende a eterna querela mente x corpo, sugerindo que nem mente 

nem corpo funcionam de forma tão independente como deseja a tradição 

metafísica consagrada na filosofia cartesiana.  

O corpo, inegavelmente, no desenrolar da história, tornou-se uma metáfora 

representativa da sua época, da sua história, da sua carne. E não há muita 

novidade neste mecanismo de “metaforização” do elemento corporal na 

contemporaneidade, visto que desde Platão este recurso simbólico já havia 

sido institucionalizado na Antiguidade Clássica. Em “A República”, por 

exemplo, o filósofo impusera um modelo de organização social, no qual o corpo 

coletivo desempenhava papéis metafóricos nas classes constituintes da cidade 

ideal platônica. Valendo-se do esquema corporal, Platão destacava em sua 

configuração, a cabeça, cuja representação simbólica remete-se ao filósofo rei, 

das demais partes do projeto organicista, tais como o ventre, que simbolizam 

os agricultores e os pés, em uma alusão a classe dos guardas. Posteriormente, 



57 

Hobbes13 remonta o feito de Platão, configurando em “Leviatã” (1651) outra 

imagem metafórica do Estado, o qual significa-se no corpo de um gigante, 

cujas castas formam o todo social. 

Todavia, foi no medievo que se consolidou o uso do esquema corporal para 

designar simbolismos e representações metafóricas das instituições sociais e 

políticas da época. A cabeça, na concepção romana, simbolizava a força vital 

que comandava todo o conjunto corporal, pois sediava o cérebro, órgão que 

contém a alma, a função dirigente. Nos estudos de Stahl14 (apud LE GOFF & 

TRUONG, 2006), fica bem definido como as práticas de decapitação, muito 

presentes nas sociedades arcaicas e medievais, cultuam esta crença do 

virtuosismo da cabeça, cuja caça e captura era movida pelo desejo de anular 

ou se apropriar da força de um inimigo. O valor simbólico da cabeça, no 

desenrolar histórico, reforçou-se sobremaneira na esfera cristã, sendo a Igreja, 

por primazia, concebida pelos grupos sociais, desde a era medieval, como um 

corpo unificado, cuja cabeça sempre fora, alegoricamente, representada por 

Cristo. 

 

 

“Logo, é provável que a utilização política das metáforas 

corporais seja um legado da Antiguidade Greco-Romana ao 

cristianismo medieval. Podem-se notar essas mudanças de 

configuração de valores que continuam a servir de dados 

pagãos, mas modificando o sentido, deslocando as ênfases, 

substituindo certos valores por outros, impondo 

desvalorizações e valorizações aos usos metafóricos.” (LE 

GOFF & TRUONG, 2006, p.162) 

 

 

É inegável que, desde os tempos históricos aos quais podemos remontar, o 

corpo passa por transformações, tanto em sua materialidade física, quanto em 

                                                 
13

 Thomas Hobbes (1588-1679) foi um teórico político, filósofo e matemático inglês. Sua obra mais 

evidente é "Leviatã", cuja ideia central era a defesa do absolutismo e a elaboração da tese do contrato 

social. No livro "Leviatã", Hobbes defendia que o homem por viver num estado de natureza onde todos 

estariam preocupados com os seus próprios interesses, seria necessária a existência de um governante 

forte para apaziguar os conflitos humanos. A guerra de todos contra todos (Bellum omnia omnes) só seria 

possível através do contrato social. 

 
14

 Paul-Henri Stahl, Histoire de la décaptacion,  Paris, PUF, 1986. 
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suas concepções, simbologias e alegorias metafóricas que se manifestam no 

imaginário social e coletivo das civilizações. O corpo ilustra e alimenta uma 

história contínua e visceral no âmbito destas revoluções simbólicas, 

evidenciando transformações emblemáticas em seu curso. Ganha destaque 

neste cenário, o crescente desenvolvimento da medicina nos séculos XIX e XX 

e as consequentes alterações na maneira do homem interpretar e significar o 

seu corpo. Entretanto, outros acontecimentos, igualmente fundamentais na 

história foram somente provocar consequências no que tange às concepções 

corporais, muito tardiamente, tais como o desaparecimento do esporte e do 

teatro no período medieval pautados em uma ideologia asséptica da 

gesticulação e da corporeidade. As implicações destes ainda repercutem de 

forma incontestável, no corpo do homem contemporâneo.  

No intuito de abordar o papel essencial do corpo nas sociedades 

contemporâneas e, consequentemente, analisar de que forma incidem-se 

sobre este objeto simbólico, subjetivações e discursos metafóricos, torna-se 

indispensável condicionar a este estudo determinadas características do 

homem moderno que permitem justificar as múltiplas funções por ele exercidas.   

A modernidade, segmentando os espaços sociais em públicos e privados e 

fazendo corresponder a ambos novas formas de organização e controle social, 

retira o corpo do espaço da carne, que anteriormente predominava no ocidente, 

e o transfere para o espaço das potencialidades individuais e coletivas. O corpo 

não é mais um corpo pecador, mas uma grande máquina a ser administrada e 

desta nova configuração participam elementos bastante diversos e 

heterogêneos que modelam estes novos paradigmas corporais. As artes, a 

literatura e o romance democratizam o corpo, criando um espaço de 

interioridade individual, a ideologia privilegia o individualismo, as descobertas 

científicas alteram a rota da fisiologia humana e o capitalismo se generaliza. O 

corpo se transforma num sistema de fluxos, funcionando como metáfora para 

que se pense o social.  

O Corpo do homem moderno vive um momento histórico em que grandes 

transformações acontecem nas diversas formas de assunção da sua 

subjetividade. A partir da metade do século XIX, cresce um desejo de 

democratização do corpo, tornando-o muito mais acessível à cultura popular, 

que até então se restringia a pintura e escultura, ganhando amplitude com a 
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invenção da fotografia.  A partir do século XX, o homem passa a ser conectado, 

atrelado as novas técnicas e tecnologias que se disseminam ao seu redor. A 

crescente industrialização proporciona ao corpo uma significação ideológica de 

força para o trabalho, ao passo que no âmbito midiático, a reprodução corporal 

torna-se significativa ao atingir a população de massa. Dessa forma, os 

simbolismos advindos das metáforas conceptuais acerca do corpo, passam a 

ser completamente influenciadas pelos mecanismos midiáticos da fotografia, 

cinema, rádio, televisão e internet, que influenciam e propagam as novas 

subjetividades corporais. 

 

 

“Logo, ao mesmo tempo em que a humanidade vai 

avançando na construção do conhecimento, percebemos uma 

mudança na relação dos indivíduos com seu corpo e na 

transformação dele pela interação histórica e dialética que se 

vai processando. Nessa perspectiva, talvez possamos falar de 

um corpo transformado (um corpo contemporâneo) que abarca 

e imprime as transformações de uma transição social, que 

ainda está por completar-se, por estar constituindo a realidade 

atual e por ser fruto de um processo dialético.”     

 

(MAROUN & VIEIRA, 2008)  

 

 

 O grande turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por diversas 

fontes, tais como as grandes descobertas da física, que resignificaram o lugar 

do corpo no espaço e a aceleração frenética do ritmo cotidiano, que tornou o 

homem incapaz de refletir e questionar seu posicionamento político-ideológico 

enquanto corpo social. O corpo ideal é saudável, disciplinado, produtivo e o 

“poder que aí atua é, ao mesmo tempo, massificante e individualizante” 

(TUCHERMAN, 1999)   

 O homem hiper moderno do século XXI é atravessado por uma ideologia 

pautada na tecnologia de informação, traduzida por imagens e signos voláteis, 

cuja velocidade é a tônica da sua compreensão. A velocidade com que o 

avanço da ciência se estabeleceu na contemporaneidade redesenhou a forma 
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do homem pensar, produzir, consumir, e consequentemente nos modos de 

subjetivação que, imediatamente, refletem no imaginário conceptual a respeito 

do corpo. Apagou-se a noção de pertencimento, de unicidade, de completude. 

Há um enfraquecimento da ideologia coletiva de luta social, que sempre 

buscou transformar o mundo. Este enfraquecimento, portanto, deu grande 

ênfase a uma concepção de corpo individuado, narcisista, modificado pela 

efemeridade das relações sociais. Daí resultam consequências em todos os 

campos da existência humana, deflagrando novas construções subjetivas e 

modificando as formas de estabelecimento dos laços sociais.  

Há algumas décadas atrás, era percebível um forte conflito entre as 

instancias psíquicas responsáveis pelas construções perceptuais do indivíduo, 

as quais, prioritariamente, consistiam em um dos traços mais relevantes da sua 

formação enquanto sujeito. Os trabalhos de Freud, datados da época, já 

permitiam compreender a conflitualidade resultante da incapacidade do homem 

em conciliar seus desejos15 enquanto corpo individual, com as regras impostas 

socialmente, uma vez que regido somente pelas pulsões, um indivíduo não 

seria capaz de levar em conta os interesses da coletividade.  

Freud (1971) assegura, no entanto, que qualquer sociedade é construída e 

organizada tendo por base a coerção dos ditos desejos individuais. Tal fato 

permite justificar o homem de algumas décadas passadas, que não se furtava 

a atribuir valor de primeiro plano ao corpo social, uma vez que possuía franca 

identificação com o ideal democrático da sua sociedade. No imaginário coletivo 

da época, o lugar do corpo individual era pertencente a um quadro social bem 

estabelecido e muito bem estruturado. Não causa estranheza ter sido uma 

época que privilegiou os grandes movimentos sociais na busca hegemônica do 

fortalecimento de laços profundos entre o indivíduo e a sociedade, entre a vida 

do corpo privado e a vida do corpo coletivo (CARRETEIRO, 2005). 

A pós-modernidade, entretanto, infligindo uma nova configuração de 

mundo, cibernético e globalizado, produziu profundo impacto sobre a 

concepção individual de cada sujeito, visto que o corpo torna-se neste ponto, 

porta voz de um processo de estranhamento e “desterritorialização” que o 

                                                 
15

 Desejo aqui, não tal como é entendido pela Biologia e como é proposto pela Filosofia natural; não o 

desejo como satisfação de uma necessidade, mas um desejo “desnaturalizado” e lançado na ordem 

simbólica. O desejo desliza como uma série interminável, numa satisfação sempre adiada e nunca adiada. 

LACAN (1958) 
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acomete; um corpo que é bombardeado por uma realidade fragmentada em 

retalhos, que não mais se constitui ou se inscreve socialmente como um todo, 

um corpo que não mais encontra respaldo em um território social comum. O 

corpo individual pertence agora a um corpo coletivo baseado em valores 

sociais trabalhados pelo efêmero, marcados pela labilidade, pela 

instantaneidade, pela troca. Não existe mais a crença na territorialidade, no 

sentido simbólico de pertencimento.  

 

 

 

A hipermodernidade, advinda do excesso de globalização, 

da migração e da deslocalização dos poderes, está atribuindo 

novo sentido ao território, à área ou aos lugares. julgamos que 

é na relocalização da atenção dada ao lugar que o corpo se 

torna também objeto de investimento privilegiado. Ele pode ser 

considerado como um “quase lugar”. (CARRETEIRO, 2005, p. 

68)  

 

 

É factível que, este sentimento de desterritorialidade, de estar-se, de certa 

forma, exilado em seu próprio “corpo-território”, impulsiona a alteração do 

paradigma corporal delineado até então. Um forte imaginário constituído cada 

vez mais individualmente, busca nos corpos uma possível verdade sobre si 

mesmo que a própria sociedade parece não conseguir mais lhes proporcionar. 

Dessa forma, na incapacidade de realizarem-se socialmente, procuram a 

realização através de seus corpos.  

O corpo pós-moderno, portanto, reconfigura-se como um lugar individual, 

privado, de múltiplas expressões das subjetividades e das metáforas advindas 

das questões sociais. Nessa perspectiva, significa-se, potencialmente, como 

um instrumento político-ideológico, o qual, na forma de palco, coloca em cartaz 

eventos subjetivos e simbólicos que almejam estrelar a expressividade 

linguística dos seus indivíduos.  

Cabe serem destacadas neste contexto discursivo, as marcas corporais que 

se proliferam de maneira avassaladora entre os indivíduos que integram a 

difusa sociedade pós-moderna. A voracidade com que tais marcas seduzem os 
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corpos individuados se assemelha a um processo de “contágio”, que se 

multiplica na mesma velocidade dos acontecimentos sociais, atuando como 

suporte de um processo subjetivo de expressividade de cada forma-sujeito.    

Tomando-se como exemplo o fenômeno globalizado dos “corpos tatuados”, 

é possível identificar neste processo gráfico, um desejo individual de perpetuar 

marcas indeléveis em seus corpos. Marcas estas, que figuram discursivamente 

neste palco corporal, com o propósito fundamental de transmitir uma 

mensagem a todos os que a interpretam. Certamente, os indivíduos que 

ostentam grandes tatuagens em seus corpos ou outras formas de marcas 

corporais, como piercings ou mutilações, encenam pequenos eventos por onde 

quer que passem, capturando a atenção flagrante da coletividade a sua volta. 

Seu próprio deslocamento no espaço já é um pequeno ato, visto que o sujeito 

tatuado torna-se um micro território em sua carne. Sua identidade está colada 

em seu corpo. Ele convoca o olhar, a admiração ou alguma expressão verbal 

ou silenciosa de quem o vê (MAROUN &VIEIRA, 2008).  

Este corpo contemporâneo, agora enfocado, pode ser considerado uma 

metáfora conceitual que reflete a noção de “livre território”; um espaço de 

domínio privado, utilizado exclusivamente, para a liberdade de expressão em 

que toda forma de narcisismo é utilizada no alcance da realização absoluta dos 

desejos individuais.  Este corpo, de exibição e de consumo, segue tendências 

fluidas e voláteis que surgem instantaneamente, da mesma forma com que 

desaparecem do cenário “new trend”. Neste sentido, as imagens corporais 

passam a ser marcas da banalização, marcas de modismos que estão a 

serviço da sociedade contemporânea do espetáculo, que se afirma cada vez 

mais pelo ângulo da efemeridade da imagem, do exibicionismo individual e da 

ausência da competência crítica dos seus sujeitos.      

 

 

As marcas corporais inserem-se, pois, num processo mais 

vasto de “carnavalização” da vida como proposta 

para resolução do problema complexo que é o desejo humano, 

isto é, do caráter paradoxal do que é a “minha vida”, do sentido 

da “minha vida”. A adesão à sua inscrição é um processo que 

é totalmente democrático e é bom que assim permaneça, o que 

não implica que não deva de ser criticado. A antítese que se 
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coloca é a de que se, por um lado, a democracia defende a 

promoção do nosso livre-arbítrio, por outro lado,  o processo de 

inscrição de uma “marca” não tem  que possuir esta vertente 

autônoma e crítica de um sujeito livre, capaz de se auto-

determinar a si mesmo. Suspeito mesmo que num bom número 

de casos esse elemento crítico está completamente ausente. 

(CASTRO, 2007. p. 85) 

 

 

Interessante perceber nesse contexto, a polaridade existente entre a 

motivação encontrada para a difusão das marcas corporais em sociedades 

contemporâneas, com outro tipo de motivação, que rege e determina o uso de 

marcas corporais similares, no núcleo de outras comunidades, cujo contexto 

político-social se constitui a partir de outra ordem ideológica. Diferentemente do 

corpo ocidental pós-moderno, por exemplo, destacam-se os corpos 

constituintes de comunidades tribais, as quais estão integradas numa 

ritualização que abrange a totalidade dessas sociedades e não dependem dos 

desejos individuais de cada sujeito. Podem ser, em muitos casos, da ordem de 

um imperativo categórico de um dever social, comportando até mesmo um 

caráter constrangedor e coercivo ao operar a determinação do lugar de um 

indivíduo no seio da hierarquia grupal, o seu status ou mesmo a ritos religiosos 

de passagem.  

Estas marcas, escarificações, pinturas e adornos corporais propagam e 

perpetuam nas sociedades tribais, formas de discursividade que se inscrevem 

ideologicamente como peças de “arquivo” do acervo social, visto que “cada um 

desses traços é simbólico. Guardam e perpetuam a história do grupo” (SOUZA, 

2003).   Destarte, é possível, compreender que as marcas na administração 

social das tribos não são apenas de ordem corporal, mas também ideológicas e 

psíquicas, no sentido de que integram um imaginário coletivo que as 

condiciona.  

Reside, portanto, neste aspecto, uma das diferenças mais notórias em 

relação ao uso que se faz das marcas corporais entre as nossas sociedades 

contemporâneas e os grupos tribais, justamente por salientar a importância que 

as tatuagens e pinturas corporais ocupam na manutenção do laço social dos 

últimos. A função de preservação histórica do grupo pode ser encarada como 
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um dos componentes que configura a sua singularidade, pois concernem de 

um modo geral às próprias dinâmicas comunitárias e de vida em grupo no seu 

todo, no corpo coletivo. Tal característica de preservação identitária por meio 

das tatuagens e marcas corporais, dificilmente pode ser encontrada no interior 

das nossas sociedades contemporâneas, salvo em alguns poucos grupos 

como a Yakuza japonesa16, e em determinadas gangs ou tribos urbanas.  

Concebendo o corpo como um símbolo social e culturalmente constituído ao 

longo dos tempos, torna-se compreensível a relevância do papel que exerce na 

construção das subjetividades, no sentido de que expressa metaforicamente os 

princípios estruturais da vida coletiva. O corpo contemporâneo, ou mais 

especificamente, o imaginário conceitual construído a partir deste corpo, difere 

de qualquer outro período histórico já presenciado ou retradado ao longo dos 

estudos sobre o tema em questão. Indubitavelmente, nunca houve na história 

da humanidade uma preocupação tão grande com a beleza, a juventude e a 

satisfação dos desejos mais subjetivos. O narcisismo exacerbado degrada a 

capacidade de satisfazer-se a partir do ideal coletivo, do corpo social; deflagra 

a necessidade impiedosa dos corpos se adequarem aos modismos e padrões 

estéticos instituídos por uma sociedade afligida pelos excessos. Em 

decorrência disso, os corpos-sujeito tornam-se irremediavelmente insatisfeitos 

com a aparência, suscitando investimentos contínuos e desmedidos em toda 

forma de recurso estético que surja com a promessa de possibilitar a mudança 

deste paradigma, iludindo-os na realização dos seus desejos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Yakuza (em japonês: ヤクザ ou やくざ), também conhecidos como gokudō (極道) são os membros 

das tradicionais organizações de  crime organizado existentes no Japão. Os clãs Yakuza são organizados à 

semelhança de uma família, possuindo talvez a mais rígida das hierarquias. O oyabun (pai) é o 

chefe, wakashu são seus filhos e kyodai são seus irmãos. Todos devem total obediência e lealdade ao 

oyabun, e em troca ele oferece proteção a todos de seu clã. Os membros não devem temer a morte pelo 

oyabun, e devem concordar com tudo o que diz. A Yakuza muitas vezes participa de festivais urbanos, 

tais como Sanja Matsuri, onde muitas vezes exibem suas tatuagens elaboradas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_japonesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_organizado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Oyabun&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Wakashu&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kyodai&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sanja_Matsuri
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2.1 - Belo Corpo! Aspectos metafóricos da estética corporal  

 

 

O mundo contemporâneo é fascinado pela estética corporal, de maneira 

que os sujeitos têm demonstrado cada vez mais uma tendência crescente a 

investir em seus corpos narcisistas a fim de adequá-los aos ideais de beleza 

disseminados pela mídia implacável. A década de 60 constituiu-se como um 

divisor de águas na relação dos sujeitos com o outro e com o mundo, no 

sentido de que, neste contexto, ampliaram-se consideravelmente o sentimento 

de “desterritorialidade” e desapego ao corpo social. Foi a época em que 

eclodiram inúmeros manifestos em prol da liberdade corporal através do 

movimento feminista, da revolução sexual, da expressão corporal, do body art 

e também do surgimento de incontáveis terapias que pudessem trazer 

benefícios estéticos e psíquicos em relação ao bem estar corporal. Todos 

estes, proclamavam a ambição primeira de associar-se, indissociavelmente, ao 

seu próprio corpo, ao seu próprio território.   

 

 

“Um novo imaginário luxuriante invade a sociedade, e 

nenhuma esfera das relações sociais sai ilesa das 

reivindicações que se desenvolvem com relação à condição 

corporal. Rumo a uma busca insaciável, cuja imagem corporal 

e cujo desejo são impostos compulsivamente por interesses 

financeiros. Quando o REAL do próprio corpo se faz visível, 

este parece ser desconsiderado, precisando ser transformado 

pela plástica, lipoaspiração, tatuagem, piercing, exercícios, 

remédios e anabolizantes, para que o indivíduo forje uma 

relação de reapropriação de si e de seu corpo, ainda que o 

faça segundo o modelo da propriedade de bens.” (MAROUN & 

VIEIRA, 2008. p. 174) 
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A perda do sentido histórico da vida, do sentido de sentir-se parte da 

memória do grupo pela própria incapacidade da sociedade preservar o 

passado, deflagram a crença, quase que inocente de que os corpos-sujeitos  

podem viver em um “presente perpétuo” (JAMESON,1996), no qual a 

transformação da realidade em átomos de imagens efêmeras, obscurecem a 

capacidade crítica dos seus indivíduos. O passado, ele prefere esquecer, e o 

futuro não representa algo importante para a pessoa pós-moderna, “e como 

poderia ser diferente num tempo em que já não existe nenhuma “lógica mais 

profunda para se manifestar na superfície?” (JAMESON, 1996, p.16). A 

sociedade transforma-se em uma vitrine. Incita o consumo desmedido e culto 

ao corpo.   

Jameson (1996) considera a cultura pós–moderna como a cultura da 

sociedade de consumo, no sentido de que uma das características mais 

marcantes do contexto contemporâneo é, incontestavelmente, a sobreposição 

da esfera do consumo a esfera da produção.  Logo, a concepção do “corpo-

máquina” de FOUCAULT (2004), indispensável à Revolução Industrial, é  

substituída pela concepção de “corpo-mercadoria” (CARRETEIRO, 2008), na 

qual o desejo de felicidade e satisfação vem mesclado pelo conjunto simbólico 

das mercadorias de consumo. É notória a massificação que os ideais estéticos 

de consumo operam, através dos mecanismos midiáticos, sobre o homem 

contemporâneo, entretanto, revelam-se completamente equivocados por 

desconsiderarem toda a subjetividade de cada sujeito em sua constituição.   

A cultura do consumo produz, freneticamente, um número crescente de 

imagens e símbolos a respeito do imaginário corpo, que são propagadas pelos 

meios de comunicação em massa, proliferando-se em ondas avassaladoras no 

meio social. A fixação, a posse e o consumo desenfreado de sua própria 

imagem constituída estão facilmente a disposição de todos os sujeitos, fato 

que, inegavelmente, instiga o corpo narcisista. Dessa forma, o sujeito 

“desterritorializado”, é arrebatado imageticamente pelo desejo do consumo do 

corpo perfeito.   
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“Propaga-se então a concepção de corpo-mercadoria que 

se volta especialmente para a venda de imagens corporais de 

sucesso. Na cultura do consumo, a conquista do corpo 

almejado é condicionada objetivamente, assim como qualquer 

outra mercadoria. É nesse momento que as formas se 

misturam, se fragmentam, tornam-se fluidas, virtuais, tendem 

ao desaparecimento, gerando fantasmas mais que corpos.” 

(CARRETEIRO, 2008) 

 

 

 

É bem verdade, no entanto, que a concepção de “corpo-mercadoria” acaba 

por se assemelhar, de certa forma, a concepção simbólica de corpo-máquina, 

no sentido de que os corpos-sujeitos contemporâneos metaforizam-se em 

potentes máquinas; máquinas estas, não mais voltadas exclusivamente para a 

força do trabalho, mas também para o consumo, cuja lógica substitui antigas 

práticas igualmente massacrantes e disciplinares. Corpos transfiguram-se em 

máquinas configuradas para consumir ilusões, consumir mercadorias fluidas, 

efetivamente imaginárias que se intitulam capazes de mitigar toda sorte de 

insatisfação ou constrangimento que a realidade corporal possa suscitar. Para 

finalizar, é necessário considerar que a realidade corporal configura-se como o 

locus de toda a subjetividade humana e ser negligenciada dessa forma, retorna 

o corpo-sujeito a uma visão cartesiana de máquina, na qual apenas se 

reproduz uma única realidade exposta. Neste caso, a mercadoria do corpo 

plasticamente perfeito.  

É admissível, neste aspecto, que o caráter “patológico” assumido pelos 

sujeitos, no que tange a irreal sublimação da realidade corporal, em grande 

parte, advenha do peso dado ao desempenho sensorial do corpo na 

construção dos ideais de perfeição e felicidade; esta última, indiscutivelmente, 

a grande alegoria da satisfação humana. A felicidade, entretanto, erguida sobre 

a efemeridade do mundo contemporâneo, é precária e vacilante, pois a 

satisfação que fornece aos sujeitos é muito inferior à que poderia de fato 

satisfazê-los. “Uma felicidade que se consome no instante em que se realiza é 

um felicidade pela metade, um aperitivo que desperta a fome sem poder saciá-

la” (COSTA, 2005: 94). As regras de satisfação desta ficcional identidade ideal 
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tem no prazer das sensações, irreais e efêmeras, um de seus ingredientes 

fundamentais. E os prazeres são plurais, mutáveis, transitórios e de diversas 

ordens em se tratando das buscas incomensuráveis por satisfações corporais. 

 

 

“Cuidar de si, satisfazer-se com a imagem que se tem de 

si passou a significar trazer o corpo para o nicho dos ideais, 

desalojando ou espremendo em um canto os seus antigos 

proprietários: os “grandes” sentimentos, pensamentos ou 

ações. (...) A cena psíquica, ocupada pela nova felicidade, deu 

as costas aos outros prazeres, desequilibrando a economia da 

afetividade. A felicidade de um só prazer é o passo mais curto 

entre o ideal psicológico e o sintoma psicopatológico”. (COSTA, 

2005: 96) 

 

 

 

À guisa de conclusão deve ser destacado que, o culto ao corpo jovem e 

saudável não é um fenômeno novo, ao passo que remonta à diversas 

sociedades passadas a configuração de sítios privilegiados para o consumo de 

produtos ligados a beleza, a saúde, a moda e a busca pela juventude. 

Entretanto, a virada somática na cultura do século XX produziu uma verdadeira 

revolução na percepção da corporeidade física e psicológica do homem 

moderno. Os cuidados com o corpo e a forma como determinados 

procedimentos estéticos eram compreendidos e significados socialmente, 

tomaram outra dimensão. Apropriaram-se de novos simbolismos, desdobrando-

se em novas metáforas conceptuais das sociedades contemporâneas. Alterou-

se o paradigma do substrato da forma-sujeito em relação à concepção 

ideológica do seu corpo que, outrora era visto como ferramenta na construção 

de ideais coletivos, agora se apresenta como lócus da territorialidade privada, 

lugar da autoafirmação corporal e da individualidade retórica contemporânea. 

O corpo, este mesmo, tematizado ad nauseum por diversos domínios, 

tais quais as artes, as ciências sociais e a história, espelha através dos tempos, 

o que há de mais simbólico e significativo nas sociedades. O corpo sempre 

esteve presente. Irreverente, indisciplinado, representativo, castigado, 
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transfigurado e esplendoroso, comprova com base neste capítulo, que também 

impõe sua passagem histórica como um espaço discursivo, que proporciona 

inesgotáveis leituras simbólicas através dos seus gestos, das suas 

subjetivações e metáforas. Assegura-se, de fato, como um emblemático 

instrumento linguístico, ao fazer da linguagem corporal o retrato dos 

comportamentos sociais, assumindo formas múltiplas e variadas em suas 

representações simbólicas. Corpo provido de linguagem; corpo provido de 

carne e história.  
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 II - Corpo e Língua: espaço ideológico de discursividade 

 

 

 

“A Língua de Sinais é uma 

poesia viva, com sentimentos 

intrínsecos que outra língua 

não consegue expressar, os 

movimentos são dançantes, os 

sinais flutuam em significados 

e imagens, o corpo percorre 

uma dimensão teatral em 

segundos, uma porção de 

suavidade e leveza. Essa 

língua não se aprende, se 

vive” 

. 

Jônatas Medeiros 

 

 

 

As Língua de Sinais adquirem maior visibilidade nas sociedades 

modernas, a medida que se expande a mobilização dos movimentos Surdos 

ao redor do mundo, tanto em favor dos seus direitos civis, quanto em prol da 

afirmação das línguas sinalizadas enquanto patrimônio cultural e linguístico 

das comunidades Surdas. Estas, inclusive, caracterizadas por se constituírem 

a partir de sujeitos surdos, possuidores de cultura e línguas de visibilidade 

próprias, que por serem minorias linguísticas, sofrem o despotismo das 

sociedades majoritárias, que sistematicamente, tentam impor o ideal ouvintista 

a ser adotado.  

As referidas línguas visuais possuem todos os elementos indispensáveis, 

classificatórios e identificáveis em se tratando de língua natural, demandando 

http://pensador.uol.com.br/autor/jonatas_medeiros/
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prática, dedicação e empenho para o seu aprendizado, dado seu caráter vivo e 

autônomo. Da mesma forma que as línguas orais auditivas possuem a 

variação linguística como traço distintivo entre seus usuários, as línguas 

visuais também são bastante distintas entre si, ao passo que variam no 

território, na região e nas comunidades específicas em que são utilizadas. 

Neste sentido, a alteridade linguística das línguas visuais concentra-se nas 

mãos das sociedades surdas, que lhe conferem legitimidade a partir da 

organização política, ideológica e cultural dos seus usuários, os Surdos, cujas 

propriedades corporais constituem-se como o cerne da expressividade 

linguística. 

O sujeito Surdo é constituído por experiências e percepções corporais 

multiplamente construídas a partir de diversos elementos que conferem 

sensibilidade a sua corporeidade e, por conseguinte, sua interação com o 

mundo, vai além dos domínios puramente visuais; são, portanto, sujeitos com 

uma visão sócio-ideológica bastante diferenciada dos ouvintes, usuários de 

línguas orais, por serem possuidores de traços culturais igualmente 

diferenciados e característicos das línguas sinalizadas. Compreender esta 

cultura de visibilidade não configura tarefa fácil, visto que a lógica da 

“administração da apreensão dos sentidos” nas comunidades surdas, não é da 

mesma ordem das sociedades usuárias de línguas orais. Entretanto, esta 

administração interpretativa existe; preconiza uma ordem sócio-histórica, na 

qual se define e se determina o conceito de Instituição no âmbito da 

visibilidade (SOUZA, 2003). Retomar Foucault (1971), neste aspecto, torna-se 

indispensável para a compreensão do conceito de instituição “como o lugar de 

base, que precede e ao mesmo tempo determina o discurso”. Pensar a 

instituição em comunidades de cultura visual nessa perspectiva, então, é 

compreender que ela se constitui a partir da sua própria forma de 

discursividade, a materialidade linguística da sua comunidade, tipificada em 

múltiplas práticas de expressividade.   

Em sociedades de visibilidade, muitas são as formas de discursividade 

também desenvolvidas e geradas por sujeitos surdos, usuários de uma língua 

visuo-gestual, cuja materialidade linguística se efetiva a partir da 

expressividade corporal; as experiências visuais e corporais que se destacam 

nesse contexto, não se restringem a capacidade de produção e compreensão 
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linguística, pois se traduzem igualmente em todos os tipos de significações, 

representações e simbolismos da forma-sujeito surdo, tais como o teatro, o 

brinquedo, a expressão poética e literária surda, e as múltiplas tecnologias que 

os sujeitos utilizam para viverem o cotidiano.  

 

“As diferentes formas de discursividade apontam as 

diferentes formas de gestos de leitura, permitindo verificar a 

forma material da Instituição na produção da linguagem, sem, 

necessariamente, partir da figura da instituição formal. Daí 

essas formas de discursividade instituírem o modo como os 

gestos de leitura são administrados no interior do grupo. Na 

verdade, a instituição legitima a autoria e administra os gestos 

de leitura e interpretação.” (SOUZA, 2003)  

 

 

De modo a compreender as diferentes formas de discursividade que 

legitimam e conferem identidade as comunidades surdas é necessário, pois, 

compreender uma cultura de visibilidade que, dada a sua textura, origina-se na 

amálgama resultante da fusão – corpo, língua e linguagem; elementos que se 

interpõem em um perfeito encaixe, proporcionando a forma-sujeito Surdo, uma 

singular modalidade de expressão linguística corporal. Conhecer um pouco da 

história dos sujeitos surdos, da constituição de sua língua e de sua 

corporeidade é, neste sentido, um dos passos indispensáveis para se debater 

aspectos importantes nesta relação multilíngue e multicultural entre as 

comunidades surdas e as sociedades ouvintes. Assim como também discutir 

os prováveis conflitos e interseções existentes entre as duas culturas, 

analisando criticamente as consequências de determinadas filosofias 

linguísticas e educacionais no desenvolvimento dos sujeitos surdos ao longo 

do trajeto histórico. 
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1- Língua de Sinais: muito a se dizer, muito a se descobrir! 

 

 

 

“entonces, va ser rechazado por sua 

condición de tal, y la pedagogia será la via 

por lLa qual se intentará no educarlo, sino 

corrergir-lo. La preocupación de lós 

maestros, la meta de la educación, no será 

ya más la transmisión de conocimientos y 

dominasse el lenguagem, sino enderezar a 

quines son vistos como deformados. La 

enseñanza del habla ocupa el lugar de toda 

del sordo, el rescate de su sordera, para 

encauzarlo por el camino recto, de el gente 

normal.” 

 

 

 

 Os sujeitos Surdos, conforme a descrição dicionarizada17 do termo, são 

enquadrados na categoria de portadores de deficiência sensorial, sujeitos que 

“não ouvem”, ou, que “ouvem mal”, ou seja, possuidores de uma anomalia, um 

déficit, que os impede de serem encarados socialmente como os ditos sujeitos 

normais. Ao se trabalhar, entretanto, no registro do conceito de normalidade, é 

inevitável não cair na armadilha da definição de normalidade, pois, em se 

                                                 

17
 sur·do 

 (latim surdus, -a, -um) 

adjetivo e substantivo masculino 

 

1. Que ou quem não ouve ou ouve mal. 

 

"surdo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/DLPO/surdo [consultado em 17-10-2013]. 

 

http://www.priberam.pt/DLPO/surdo
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tratando deste conceito de tamanha ambivalência, Quem, ou o Que, poderia se 

encaixar na categoria de “normal”?  Segundo Foucault (2010), o sujeito normal 

seria aquele que segue a norma, a regra que é usual, que não possui 

deformidades, deficiências, problemas físicos ou mentais, cujo comportamento 

é considerado “aceitável” e adequado aos padrões de normalidade 

estabelecidos socialmente.  

Como configuração inicial da sua análise, Foucault avalia que os 

domínios da atividade humana estão divididos em quatro categorias: o 

trabalho, a sexualidade, a linguagem e as atividades lúdicas (jogos, festas), 

afirmando que as pessoas que escapam às regras definidas nesses domínios 

são chamadas de indivíduos marginais, comumente presentes em todas as 

sociedades. As sociedades, a bem da verdade, nunca estiveram preparadas 

para lidar com as diferenças, com o sujeito ambíguo, diferente, indefinido, 

constituído ideologicamente partir de lógicas sociais e linguísticas diferenciadas 

dos demais grupos que formam o corpo social.   

Não causa, portanto, estranhamento o fato de a história dos Surdos ser 

marcada por um longo período de dor, sofrimento e estigma. Discriminados por 

serem diferentes dos padrões estabelecidos por culturas ouvintistas 

majoritárias e oprimidos no uso e na discursividade de uma língua que possui, 

como princípio fundamental da sua expressão linguística, a corporeidade. 

Língua esta, muito incompreendida e marginalizada ao longo da história, cujo 

reconhecimento linguístico, não conseguiu derrubar facilmente as relações de 

estigma construídas ao redor das culturas de visibilidade. Deve-se lembrar que 

a surdez é, simbolicamente construída, na perspectiva do déficit, da falta, do 

“defeito”, daquilo deve ser corrigido, consertado. O normal, para as sociedades 

históricas, é ouvir e ser ouvido, falar por meio das línguas orais assim como os 

ouvintes normais e, a realidade que diverge deste paradigma, deve ser 

normalizada, coibida, sentenciada ao “apagamento”, ao silenciamento 

discursivo. E a este processo normalizador agregam-se os efeitos nocivos da 

estigmatização e dos preconceitos sociais.  

Talvez resida justamente neste aspecto, o fundamento de tamanha 

oposição e resistência a propagação das Línguas de Sinais em meio às 

comunidades surdas, desde os tempos mais remotos. Afinal, a forma como se 

determina a significância do corpo no decorrer da história, revela toda uma 



75 

tirania em tentar coibir e disciplinarizar o outro, o corpo do outro que se mostra 

diferente, através de rigorismos morais e ideológicos, gestos de dominação que 

não foram apagados e nem esquecidos pelo tempo. Ao contrário, ecoam e 

sinalizam que os sujeitos podem até livrarem-se facilmente de condições 

corporais adversas, como deficiências e deformidades, mas não com a mesma 

facilidade irão livrar-se do preconceito e do estigma a eles condicionados.  

Remonta aos idos de 300 anos antes de Cristo a preocupação em 

compreender a mente e o comportamento humano. Aristóteles, essencial 

pensador no que concerne à evolução da humanidade, traz a filosofia para o 

seio da sociedade. Entretanto, as considerações filosóficas a respeito das 

deficiências deixam algumas lacunas, essencialmente tratando-se de sujeitos 

Surdos. Nesta fase, em Roma e Grécia antiga, essencialmente nos reinos de 

Esparta e Atenas, núcleos de grande respeito em se tratando de guerras e 

conquista de territórios, não poderiam admitir pessoas com imperfeições.  

A ideologia dominante girava em torno da preocupação social em formar 

homens fortes e afeitos as lutas e combates; perfeitos “bellatores”, que 

possuíssem corpos sadios e simbolicamente ideais as expectativas sociais. 

Neste contexto, o corpo feminino também deveria exibir o mesmo virtuosismo, 

pois para ser a progenitora deste guerreiro invencível, a mulher deveria 

também, ostentar ótima saúde, ser bela, delicada e feminina. Ao retomar 

GOFFMAN (1975), é possível compreender a dimensão do processo de 

estigmatização imposto aos corpos que não se encaixavam na ideologia da 

época, visto que “a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas 

e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros 

de cada uma delas”. 

VELOSO e MAIA FILHO (2009) ressaltam que em Atenas, os sujeitos 

Surdos, também concebidos como corpos que não se coadunavam com os 

ideais sociais da época, eram comumente deixados ainda bebes, em praças 

públicas ou campos isolados, de onde não pudessem ser resgatados. Em 

Esparta, eram atirados costumeiramente, aos precipícios e em Roma atirados 

no Rio Tiger. Ou seja, cada sociedade adotava diferentes posições a serem 

tomadas perante aqueles sujeitos que fugissem ao estereótipo determinado 

como adequado ao convívio social; extermínio, oferta aos deuses, abandono 
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eram algumas das práticas escolhidas, cada uma delas, baseada em sua 

cultura original.  

 As relações de estigma imputadas ao sujeito Surdo, neste cenário de 

segregação, encontraram respaldo na visão Aristotélica a respeito do assunto, 

quando o filósofo, enfaticamente, defendia a ideia de que o homem expressa 

seus conhecimentos e inteligência através da fala e, se um indivíduo não 

possui linguagem, logo, tão pouco possuirá inteligência. Tal premissa, 

assemelhava os Surdos a seres desprovidos de linguagem, sendo portanto, 

incapazes de receberem qualquer educação. VELOSO e MAIA FILHO (2009, 

p.21) asseguram que Aristóteles atribuía a audição um valor diferenciado na 

constituição sensorial dos indivíduos, pois, “de todas as sensações, é a 

audição que mais contribui para a inteligência e o conhecimento, portanto, os 

nascidos surdos se tornam insensatos e naturalmente incapazes de razão”.   

Os anos 30 D.C. são marcados pela peregrinação de Jesus Cristo e 

registrados, anos mais tarde no documento mais antigo e conhecido pelo 

mundo: a Bíblia. Este documento apresenta o surgimento de uma nova 

concepção de mundo, o Cristianismo, que com sua propagação, passa a 

direcionar um novo olhar sobre as diferenças físicas e mentais dos sujeitos 

sociais. Imperativo mencionar que o Novo testamento do texto bíblico 

apresenta, em meio as palavras de Cristo, uma nova perspectiva em relação 

ao semelhante que se comporta ou se apresenta diferente dos demais no meio 

social. A compaixão e o amor ao próximo passam a ser encarados como 

virtuosismos aceitáveis pelos grupos sociais, oportunizando assim, um novo 

olhar sobre as diferenças. Com suas palavras, Jesus Cristo procura derrubar o 

estigma do pecado e da maldição atribuído aos deficientes ao afirmar que, “não 

foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem 

as obras de Deus”. Evangelho de João [9:3]. 

Estas palavras trazem às sociedades da época, a crença de que 

pessoas com deficiência eram instrumentos de Deus, que vieram ao mundo 

para alertar ao próximo, a necessidade de agir de acordo com os preceitos 

religiosos, corretos, e, portanto, não pecaminosos. Mas caso o fizesse, havia 

uma oportunidade de se redimir e aplicar a caridade como forma de 

arrependimento e salvação. Ou seja, o sofrimento de alguns proporcionava a 

salvação de outros sujeitos. Dessa forma, com o sentimento da piedade cristã 
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crescente entre os homens, a ideologia começa a mudar perante o sujeito 

deficiente. Já não se exterminava mais, pois o sentimento de piedade era 

maior; e acreditava-se que pecado muito pior, seria o de matar uma criatura 

que também era enviado de Deus. 

As famílias que geravam crianças surdas ou portadoras de deficiências 

físicas ou mentais levavam-nos às igrejas e demais espaços religiosos para 

que, lá fossem acolhidos pelos grupos religiosos compostos pelos Abades, 

Padres, Madres e demais pessoas do Clero. Essas crianças conduzidas aos 

abrigos religiosos, cresciam e eram educadas nesses espaços até atingirem a 

fase adulta. Foi, portanto, a partir deste costume que surgiram as Santas 

Casas de Misericórdia, no final da Idade Média, cujo objetivo principal das ditas 

Instituições, era o de abrigar e acolher as crianças deficientes abandonadas 

pelas suas famílias. Cabe, entretanto ser ressaltado que, mesmo nestas 

Instituições, não existia uma educação formal / científica destinada às crianças 

deficientes, pois se acreditava que estas, não eram educáveis, incapazes de 

receber um tipo de escolarização formal; eram de fato, apenas acolhidas. 

Contudo, foi somente a partir das Santas Casas de Misericórdia, que surgiu a 

preocupação com o ensino desses sujeitos, segundo VELOSO e MAIA FILHO 

(2009, p. 22), foi justamente nesta fase que “começou um caminho para a 

educação do surdo”. 

No século XVI, então, com o advento da modernidade, surgem os 

primeiros educadores preocupados de fato em escolarizar o sujeito surdo. O 

monge beneditino espanhol Pedro Ponce de Leon (1520-1548), por exemplo, 

foi um importante educador que tinha por objetivo o ensino da leitura e da 

escrita aos filhos de famílias nobres. Ponce de Leon, que também poderia ser 

considerado um herbólogo18, interessava-se sobremaneira na cura dos sujeitos 

Surdos, fato que o mobilizou a manipular ervas e remédios medicinais com o 

intuito de fazê-los falar. Tamanho interesse impulsionou o monge a constituir 

em seu próprio monastério uma escola particular para Surdos, na qual utilizava 

                                                 
18

 Herbologia, a ciência das plantas mágicas, é o estudo das propriedades, características e informações 

(sobre uso, periculosidade), das diversas plantas e fungos que nos cercam. Os estudiosos desse ramo da 

"magi-ciência" (ciência que se resume ao desenvolvimento mágico), são denominados: herbólogos. 

Então, podemos dizer que, um herbólogo, dedica todo o seu esforço a estudar, tratar e curar com plantas. 

Este é um ramo que exige delicadeza, cautela e principalmente, interesse. Grandes herbólogos costumam 

dizer que as plantas possuem alma, áurea e espírito, o que, como consequência, faz com que eles as 

tratem como seu igual. (Fonte: http://www.ufrgs.br/agronomia/joomla/index.php/pesquisa/grupos-de-

pesquisa/herbologia) 
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como método de ensino um alfabeto bi-manual – utilizando ambas as mãos na 

sinalização – e alguns sinais simples.  

Há de ser ressaltado, entretanto, que esta iniciativa de escolarização, 

atendia somente a função básica de soletração datilológica das palavras e não 

uma comunicação efetiva, visto que não se contemplava neste método, o 

espaço para a discursividade e o dialogismo. Apenas o treino mecânico da 

soletração. Fora da sala de aprendizagem, GOMES (2008) assegura que o 

objetivo da normalização continuava a ser perseguido ideologicamente, sendo 

expressamente proibido o uso da gestualização entre os pares linguísticos, 

pois o objetivo principal do método do monge beneditino era o de tornar o 

sujeito surdo o mais próximo do “normal” perante a sociedade. Muito embora 

Ponce de Leon seja reconhecido hoje, como o primeiro professor de Surdos da 

História, sua obra só se tornou conhecida a partir de 1986, ano em que foi 

encontrado no Arquivo Histórico Nacional de Madri (Espanha), um manuscrito 

com relatos rudimentares de seus métodos.  

O século XVII se abre para a história como o propulsor da primeira 

metodologia registrada especialmente para a educação de Surdos: o Oralismo 

Puro, tendo como primeiro educador partidário, o padre espanhol: Juan de 

Pablo Bonet (1573 – 1633). “Bonet passou a se dedicar à elucidação dos 

mistérios da fala e aos segredos do som, das letras e das estruturas 

gramaticais e fonéticas, com o objetivo de fazer com que as crianças surdas 

[...] conseguissem ler e até falar com mais facilidade” (GOMES, 2008, p.12).   

Era notório o grande interesse que os estudiosos demonstravam pela 

educação de Surdos neste período, principalmente por possibilitar grandes 

ganhos financeiros, visto que as famílias abastadas que tinham descendentes 

Surdos pagavam fortunas para que estes aprendessem falar, ler e escrever e 

assim, aproximarem-se da ”normalidade”. 

Dessa forma, não causava estranhamento o fato de que, no restante da 

Europa, no mesmo período, disseminavam-se outras escolas especializadas no 

ensino de surdos, cujas metodologias, mantinham-se igualmente fiéis ao 

objetivo do desenvolvimento da fala, na normalização do sujeito Surdo. Há de 

ser esclarecido, no entanto, que a filosofia pedagógica adotada por estas 

instituições, apenas espelhavam a ideologia dominante das sociedades 

ouvintistas, que perpetuavam as relações de estigma direcionadas aos sujeitos 



79 

surdos. Tal comportamento poderia ser facilmente percebido nas relações 

sociais da época, em que o tratamento dispensado ao surdo sem poder 

aquisitivo para frequentar escolas especializadas, refletia a segregação e o 

banimento do convívio com os grupos sociais ditos normais.  

Não raro, eram encontrados surdos miseráveis, doentes e mal 

alimentados, perambulando pelas ruas a fim de conseguirem esmolas para 

sobrevivência (VELOSO e MAIA FILHO, 2009, p. 23). Aos surdos era também 

proibido receber a comunhão por serem considerados incapazes de confessar 

seus pecados, assim como havia decretos bíblicos contra o casamento de duas 

pessoas surdas, só sendo permitido àqueles que recebessem autorização da 

Igreja. Leis excluíam os grupos surdos de exercerem quaisquer atividades 

civis, pois eram considerados, aos olhos da sociedade ouvinte, sujeitos com 

defeito, incapazes de conviverem socialmente; marcados pelo estigma de 

serem anormais, loucos ou diferentes: 

 

 

“A situação de pessoas com surdez pré-linguística 

antes de 1750 era de fato uma calamidade: incapazes de 

desenvolver fala e, portanto, mudos, incapazes de 

comunicarem-se livremente até mesmo com seus 

familiares, restritos a alguns sinais e gestos rudimentares 

isolados. (...) privados de alfabetização e instrução, de 

todo o conhecimento do mundo, forçados a fazer 

trabalhos mais desprezíveis, vivendo sozinhos. Muitas 

vezes à beira da miséria, considerados pela lei e pela 

sociedade como pouco mais do que imbecis”. (SACKS, 

1990, p. 27) 

 

 

Difícil não perceber, com base nos relatos acima, a forma como os 

rótulos sociais atuam no processo de preconceito e estigmatização direcionado 

ao povo surdo desde muito tempo na história, propiciando a existência 

ambivalente de dois grupos distintos: “nós” e “eles”. (GOFFMAN, 1975). O 

grupo do “nós”, obviamente, caracterizado por todos os valores que constituem 
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a visão dos grupos sociais “normais”, constituídos pela ideologia dominante da 

sociedade ouvintista. O grupo do “eles”, caracterizado pelos diferentes, e, 

portanto, excluídos e rotulados negativamente. A consequência óbvia de se 

pertencer ao grupo do “eles”, dos segregados socialmente, é a de ocupar 

inexoravelmente, uma colocação inexpressiva na hierarquia social, fato que 

acaba por restringir sobremaneira, suas oportunidades. 

 Na contramão desta lógica, desponta no século XVIII, o trabalho do 

abade Frances Charles Michel l’Epèe que, repudiado pelos educadores 

oralistas, desenvolveu uma relação de confiança e respeito junto aos surdos 

miseráveis que habitavam as ruas de Paris. Deste convívio, conseguiu 

aprender a sinalização visuo-gestual que os sujeitos surdos utilizavam para a 

comunicação, dando início ao processo educacional direcionado aos grupos 

segregados, que não podiam pagar pela escolarização nos grandes institutos. 

Dessa forma, l’Epée transformou sua própria casa em uma escola para surdos 

carentes,  adotando como metodologia de ensino, uma combinação dos sinais 

por eles utilizados e a gramática francesa sinalizada, ao qual denominou, sinais 

metódicos (VELOSO e MAIA FILHO, 2009)    

Embora bastante contestado na época, l'Epée desponta como um 

visionário ao defender que, somente o gestualismo poderia constituir o 

verdadeiro canal linguístico-discursivo das comunidades surdas e, como tal, ser 

o pilar estrutural para a construção do pensamento e da cognição. A partir das 

suas experiências em escolarização com as comunidades surdas, o educador 

francês publicou o primeiro Dicionário de Sinais de que se tem notícia e, ao 

falecer em 1789, deixou inauguradas, 21 escolas para Surdos na França e 

Europa. O século XVIII, neste sentido, foi considerado como um marco na 

educação de Surdos, não somente por conta da fundação de diversas escolas 

que utilizavam a Língua de Sinais como canal de comunicação, mas também 

por proporcionar ao surdo a oportunidade de expressar-se através de sua 

língua de aquisição natural. 

A filosofia da educação baseada em Língua de Sinais chega ao século 

seguinte nos Estados Unidos pelas mãos de Thomas Hopkins Gallaudet e 

Laurence Clerc, que juntos fundam a primeira escola para surdos em Hatford 

(Connecticut), cujo rápido sucesso, oportunizou a abertura de diversas outras 

em território americano. Inicialmente, a língua de sinais utilizada nessas 
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escolas era a de origem francesa, contudo, com a contribuição das influencias 

linguístico-culturais dos surdos norte-americanos, deu origem a American Sign 

Language (ASL). No ano de 1864, em homenagem ao pesquisador Thomas 

Gallaudet, é fundada a primeira Universidade para Surdos nos Estados Unidos, 

a Universidade Gallaudet, que despontava como prenúncio de novos tempos 

para a história das comunidades surdas. Tempos que pudessem ter 

assegurado o respeito e a legitimidade das Línguas de Sinais enquanto 

instrumento ideológico de expressão tanto linguística, quanto cultural do sujeito 

Surdo.  

Entretanto, a hegemonia da cultura ouvintista proporciona novo sopro à 

corrente oralista que, a partir de 1860, ganha força novamente, estabelecendo-

se, irremediavelmente, como a filosofia sócio-educacional a ser seguida. Neste 

cenário, torna-se cada vez mais acirrada a oposição às línguas de sinais em 

vários países que já possuíam modelos de escolarização baseados em culturas 

de visibilidade. Contudo, foi no ano de 1880, durante o Congresso Internacional 

de Educadores de Surdos sediado em Milão, Itália, que as línguas sinalizadas 

sofreram o seu maior golpe histórico e a educação de surdos, uma reviravolta.  

Representados por uma maioria ouvinte, e com professores surdos proibidos 

de votar, a utilização das Línguas de Sinais foi declarada banida dos ambientes 

educacionais, assim como todos os profissionais sinalizantes que lá 

trabalhassem, e o Oralismo consagrado como o único e legítimo método a ser 

utilizado na educação dos sujeitos surdos. Fato que somente corroborou a 

ideologia dominante de segregação ao gestualismo e exclusão dos sujeitos que 

se mostravam diferentes linguisticamente.  

 

 

“A questão do ouvintismo e do oralismo, enquanto 

ideologia dominante, excede largamente o espaço da 

instituição escolar. Então, seria uma ingenuidade pensar que 

sua origem decorre de um decreto escrito em um momento 

preciso da história. Ainda que seja uma tradição mencionar seu 

Carter decisivo, o Congresso de Milào, de 1880 – onde os 

diretores das escolas para surdos mais renomadas da Europa 

propuseram acabar com o gestualismo e dar espaço à palavra 

pura e viva, à palavra falada – não foi a primeira oportunidade 
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em que se decidiram políticas e práticas similares. essa 

decisão já era aceita em grande parte no mundo inteiro. Apesar 

de algumas oposições, individuais e isoladas, o referido 

congresso constituiu, não o começo do ouvintismo e do 

oralismo, mas sua legitimação oficial.” (SKLIAR, 2005a:16)  

 

 

A repercussão do Congresso de Milão19 pareceu de fato legitimar a 

ideologia ouvintista da sociedades da época, caindo como uma sombra nefasta 

sobre as línguas sinalizadas, as quais foram conduzidas oficialmente, 

impiedosamente, ao mundo marginal, de onde sobreviveram apenas, pela 

resistência das contraculturas, por teimosia ideológica. Estas mantiveram, 

ainda que precariamente, o uso e o contato linguístico das línguas visuais a 

margem da sociedade majoritária ouvinte, que as condenava, sentenciando-as 

ao aprisionamento. Foi um período de asilo linguístico, no qual as línguas e 

culturas de visibilidade resistiram ilegalmente em alguns corpos surdos 

indisciplinados, que ousavam desafiar as regras e normas impostas pelas 

sociedades ouvintistas, que concebiam as línguas de sinais como um 

amontoado de mímicas e gestualização desconexa; comparadas até mesmo a 

incorporação de espíritos malignos. Dessa forma, o atendimento aos sujeitos 

surdos perde muito do caráter educacional, voltando-se sobremaneira à 

filantropia e ao assistencialismo: os indivíduos eram entregues pelas famílias 

às instituições e aos asilos, em regime de internato no intuito de serem 

oralizados. 

 

 

“Várias implicações sociais, políticas, educacionais, 

psicológicas e linguísticas decorrem dessa proibição. Porém, o 

que a história nos mostra é que as línguas de sinais, 

diferentemente da maioria das línguas minoritárias, não 

                                                 
19

 A história do Congresso de Milão, reiterada por muitos agentes em diversos domínios, opera como um 

“mito” fundador de uma unidade entre surdos do mundo inteiro, apagando diferenças e fazendo deste 

marco uma espécie de evento fundador fatídico que irá justificar todo o sofrimento mundial dos Surdos na 

história (ASSIS SILVA, 2012). Os dados históricos a respeito do Congresso de Milão são bastante 

disseminados em meio a todas bibliografia sobre o assunto e portanto, também contemplada neste estudo. 

Entretanto, é necessário considerar que, a alusão acerca desta configuração discursiva sobre o banimento 

das Línguas de Sinais neste determinado período mencionado, não exclui outras configurações históricas 

que  igualmente constituem fatores indiscutíveis ‘as práticas segregacionistas impostas as línguas de 

visibilidade.     
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desapareceu, porque enquanto tivermos dois surdos 

compartilhando o mesmo espaço físico, haverá sinais. Essa é a 

ironia da tentativa desenfreada de coibir seu uso: o 

agrupamento nos internatos que pregavam o oralismo a todo 

custo serviu para os surdos se identificarem como pares 

constituintes de um grupo, passando a usar, disseminar e 

reforçar um eventual sentimento de valorização dos sinais e da 

identidade surda.” (GESSER, 2009. p. 26) 

 

 

Dentre inúmeras narrativas históricas, conta-se que a sinalização era 

encarada pelos grupos sociais ouvintes, como um “código secreto” entre os 

surdos, comparada a forma de sinalização utilizada pelos monges beneditinos 

na Idade Média, no intuito de se comunicarem em períodos rígidos de votos de 

silêncio. Neste sentido, as escolas, institutos e internatos destinados ao abrigo 

e escolarização de Surdos, unanimemente, proibiam o uso das línguas de 

sinais como veículo de comunicação, forçando-os somente ao aprendizado da 

fala e da leitura labial. Não raro, em caso de desobediência, eram 

violentamente castigados, torturados psicologicamente, e humilhados ao terem 

as mãos amarradas no intuito de negar-lhes a possibilidade de comunicação 

gestualizada. São gestos ideológicos de dominação que revelam toda uma 

tirania em disciplinarizar o outro, o desviante, o estigmatizado. 

De acordo com os pressupostos estabelecidos pela filosofia oralista, o 

modelo de “sucesso” pessoal oferecido ao indivíduo surdo era o modelo 

ouvintista, sendo, portanto, muito importante que a língua oral fosse 

desenvolvida de tal forma, que se aproximasse ao máximo da fala do ouvinte. 

Quanto mais sucesso fosse obtido, mais bem sucedido era considerado, posto 

que mais próximo estaria do modelo a ser copiado.  

 

 

“Com o propósito de integrar mais rapidamente o sujeito 

surdo à sociedade ouvinte, colocavam-no imerso por completo 

em contexto cultural ouvinte, tais como, fala, atitudes, valores e 

comportamento, coibindo qualquer forma de aproximação ou 

convívio com outros surdos e proibindo-lhe o uso da língua de 

sinais. A oralização era considerada então, sinônimo de 
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negação da língua natural dos surdos, sinônimo de correções 

exaustivas, de imposição a treinos repetitivos e mecânicos da 

fala. Respaldado pela figura prestigiosa de Alexandre Graham 

Bell, oralista convicto e respeitado da época, o movimento 

ganhou força e se consolidou a partir de 1890 no célebre 

congresso de Milão, no qual pregou-se a concepção de que a 

surdez era uma aberração genética e, assim, deveria ser 

extirpada da sociedade. Neste cenário de exclusão e 

segregação da surdez, eram proibidos casamentos entre 

indivíduos surdos ou qualquer outro tipo de contato mais 

próximo entre os pares pois isso poderia estimular a criação de 

congregações.” (VIANNA, 2010)  

 

 

Dado seu caráter marginal, pois comumente usada em segredo devido a 

sua proibição, as línguas visuais eram vistas como um ritual exótico, obsceno, 

pernicioso e chocante, posto que o sujeito surdo expusesse demasiadamente 

seu corpo ao sinalizar (SACKS, 1998). Imperativo ser ressaltado, que a 

proibição da gesticulação por motivos associados à devassidão corporal, 

remonta a Idade Média, quando somente os gestos comedidos, disciplinados e 

dóceis eram permitidos entre os sujeito sociais, conforme retratado 

anteriormente neste estudo.  A tensão gerada pela gesticulação exagerada 

baseava-se na crença de que, tamanha exposição corporal, configurava um 

sinal da malignidade, da possessão e do pecado. E neste aspecto, a memória 

discursiva se fez presente, retornando sob a forma do “pré-construído, do já 

dito. Todos esses sentidos já ditos por alguém, em algum lugar, em outros 

momentos, mesmo muito distantes” (ORLANDI, 2010), tem um efeito sobre a 

forma que o sujeito surdo significa. Há de ser ressaltado que, todo dizer, na 

verdade, se constituiu a partir da confluência de dois aspectos: o da memória 

discursiva, e o da atualidade. E é somente a partir desta configuração 

discursiva, que os sentidos são extraídos.  

Nesta perspectiva, a aversão dirigida a expressividade e a gesticulação 

que o componente corpóreo das línguas sinalizadas poderia desencadear nos 

grupos sociais ouvintistas, é vorazmente compelida a partir do controle das 

manifestações corporais linguísticas. E novamente o corpo, este eterno 

indisciplinado elemento simbólico, conduz as Línguas de Sinais ao universo 
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pantanoso do estigma e da segregação, comprovando, irrefutavelmente, que 

estas são, por natureza, muito mais atreladas à rebeldia da corporeidade, aos 

simbolismos corporais, do que aos gestos dóceis. E, portanto, tão passíveis de 

estigma e segregação quanto o corpo que as abriga, que as fortalece, e, as 

materializa em plena discursividade.  

 

 

“A ciência biomédica talvez tivesse o melhor projeto, a 

melhor execução, a sua utilidade maior para a sociedade: 

aprofundar os conhecimentos sobre o corpo para curar a 

moléstia e reabilitar o indivíduo. No momento em que a onda 

de puritanismo se espalha pelas sociedades europeias, nas 

primeiras décadas do século XIX, o corpo da pessoa surda – 

seu instrumento privilegiado de comunicação estrita da 

Instituição escolar, onde a utilização do tempo e do espaço é 

pensada com as particularidades do controle e da disciplina 

física e moral. As poucas Instituições que ainda permitiam a 

circulação da língua de sinais e das formas de expressão 

corporal (as narrativas, as dramatizações, as artes 

escultóricas), passam a proibir as manifestações do signo viso-

gestual e das expressões espontâneas do corpo. No espaço do 

currículo, que autorizava uma aproximação com a cultura visual 

das comunidades surdas, coloca-se a sanidade normalizadora, 

orientada por ouvintes. Para tanto, era necessária ir retirando 

de circulação a língua de sinais e seus textos, centrados na 

produção cultural, além do convívio com tutores ou professores 

igualmente surdos. (LULKIN, 2005:35) 

 

Impossível neste ponto, não retomar as ideias de FOUCAULT (2010) no 

que tange ao processo de disciplinarização do corpo, que visto pela lógica 

dominante, mostra-se inquieto, rebelde e indomável. Tais procedimentos 

“normalizadores”, utilizados como meio de purgação ou castigo, com o objetivo 

de disciplinamento dos corpos-sujeitos desviantes, assemelhavam-se 

sobremaneira, as torturas e castrações medievais. Não causa espanto, 

portanto, o fato de o pensamento de Foucault localizar a Idade Média como 
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vetor, por excelência, de suas ideias; como a matriz comportamental dos 

grupos sociais ao longo da historia. 

Isto posto, é importante observar que FOUCAULT (2010) ao pensar o 

Corpo, o faz de forma bastante peculiar, condicionando-o a um tipo de controle 

que passa a incidir sobre o mesmo a partir do século XVIII; controle este, que o 

autor denomina: o poder disciplinar. Um tipo de controle normalizador que 

objetiva transformar os corpos desviantes, indisciplinados e anormais, em 

“corpos dóceis”, fabricados e reconfigurados em corpos-sujeitos normais e 

produtivos, através das tecnologias disciplinares. Com o objetivo de serem 

produtivos, dóceis e normalizados, os corpos defeituosos são esvaziados da 

suas potência de criação (e neste caso, especificamente, de potência 

linguística), por mecanismos precisos de adestramento, de coerção e controle 

que impõem aos sujeitos sociais uma subjetividade configurada pela 

metrificação, pela análise e normalização das diferenças.   

A filosofia Oralista permaneceu forte, respondendo quase que 

exclusivamente pela metodologia empregada na educação de surdos, por 

cerca de um século, de 1880 até meados de 1980, inclusive no Brasil. No 

entanto, deixou como legado um histórico de constantes fracassos na questão 

da comunicação e na aceitação da surdez, visto que o interesse da sociedade 

ouvintista era o de reafirmar a necessidade de substituição da língua de sinais 

pela língua oral nacional, a língua dos normais, a língua “legítima” daqueles 

que falam e que são produtivos aos olhos do ideal do corpo coletivo. Neste 

sentido, foram retomados velhos princípios de Aristóteles que afirmava: “[...] a 

fala viva é o privilégio do homem, o único e correto veículo do pensamento, a 

dádiva divina, da qual foi dito verdadeiramente: a fala é a expressão da alma, 

como a alma é a expressão do pensamento divino”. (VELOSO e MAIA FILHO, 

2009, p.39). 

 O Oralismo absoluto, ao longo desta fase mais extremista, deixou 

marcas profundas e irreparáveis na vida dos sujeitos surdos. No 

desenvolvimento das sociedades históricas, foram facilmente percebíveis os 

resquícios dos traumas sofridos em tempos que a Língua de Sinais esteve 

violentamente banida como veículo linguístico-ideológico de comunicação, 

provocando danos irreparáveis de ordem psicológica, social e cognitiva nos 

grupos surdos. Embora existam relatos de que houve, no início do século XX, 
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algumas tentativas de resgate dos sujeitos surdos do grande pântano em que 

eram mantidos aprisionados, o ouvintismo cada vez mais ganhava força e 

legitimidade na sociedade, tendo como base de apoio, sobretudo, os 

crescentes discursos médico-científicos da época, que de modo geral, sempre 

encararam a surdez como uma doença a ser tratada e corrigida. 

Inegavelmente, a prática do Oralismo no Brasil e no mundo, adotado 

como política filosófico-educacional pela sociedade ouvintista, que possuía o 

domínio ideológico e linguístico sobre os grupos surdos, acarretou danos 

irreparáveis nos aspectos relacionados à aprendizagem da língua portuguesa 

nas séries iniciais do ensino. Comumente, os educandos surdos figuravam 

como meros expectadores do processo ensino-aprendizagem, visto que não 

raro, apenas limitavam-se a serem repetidores de uma língua que não 

compreendiam, que não proporcionava sequer significação em termos de 

conceituação, abstração e discursividade. De fato, muitos surdos esforçavam-

se a entender, repetir, reproduzir, aventurando-se em um esforço sem sentidos 

e significação próprios, na tentativa desenfreada de alcançar a tão desejada 

“normalidade”, requerida e imposta pelos ideais sociais.  Entretanto, era notório 

o declínio do desempenho educacional dos sujeitos surdos, não somente no 

âmbito escolar, mas, contudo na inserção social as práticas cotidianas.     

Tal fato desencadeia várias discussões ao redor do mundo, em muitos 

congressos voltados a escolarização de surdos, no sentido de se buscar uma 

alternativa viável que pudesse reverter este sombrio paradigma linguístico 

educacional, em que as comunidades surdas encontravam-se imersas. Vários 

teóricos educadores e linguistas afeitos as causas surdas, debruçaram-se 

sobre a questão, dentre os quais se destacou o Dr. Willian Stokoe, renomado 

educador americano que lecionava no Instituto Gallaudet, nos Estados Unidos. 

Stokoe (1919 – 2000), portanto, inicia nos idos de 1960, uma intensa 

pesquisa sobre a vida cotidiana dos Surdos e o uso das línguas sinalizadas. 

Sua pesquisa voltava-se para a comparação entre grupos de Surdos que eram 

únicos com tal deficiência na família (filhos Surdos de pais ouvintes) e outros 

que eram filhos de pais Surdos (filhos Surdos de pais Surdos) (VELLOSO e 

MAIA FILHO, 2009). Sua conclusão foi muito clara em termos de comprovação 

dos benefícios linguísticos e educacionais que o uso das línguas de sinais 

poderia trazer para a formação identitária, cultural e cognitiva dos sujeitos 



88 

surdos. Dessa forma, somente com a publicação da pesquisa de STOKOE 

(1960) intitulada, Sign Language Structure: An Outline of the Visual 

Communication System of the American Deaf20, iniciou-se um movimento 

crescente de mudança na forma das sociedades ouvintistas encararem o 

convívio e a escolarização dos grupos surdos. 

A partir desta publicação surgiram diversas pesquisas a respeito das 

línguas de sinais e sua aplicabilidade na educação e na formação cultural e 

ideológica do sujeito surdo. Aliadas a grande insatisfação por parte dos 

educadores e dos grupos surdos de resistência política em relação ao método 

oral, as pesquisas desenvolvidas neste contexto deram origem à utilização da 

língua de sinais e de outros códigos manuais na educação surda a partir da 

década de sessenta, em todo o mundo. Os anos sessenta, no entanto, ainda 

seriam marcados pelos estudos de Dorothy Schifflet (1965), constituindo a 

Abordagem Total, e Roy Holcom (1968), que fundamentou a abordagem 

filosófico-comunicativa : Comunicação Total.  

Por possuir uma maneira particular de compreender o surdo enquanto 

cidadão do mundo, a Comunicação Total pensou na organização de uma 

metodologia de trabalho que buscasse programas para seu atendimento e seu 

processo educacional. SCHINDLER (1988) definiu a abordagem não somente 

como uma metodologia, mas como uma filosofia que incorporava as formas de 

comunicação auditiva, manual e oral, apropriadas para assegurar uma 

comunicação efetiva com as pessoas surdas. 

A filosofia da Comunicação Total propusera a exposição do sujeito surdo 

ao maior número de informações (auditiva, oral, sinalizada, escrita etc.) quanto 

possível, para que este se apropriasse da que lhe fosse mais útil em seu 

desenvolvimento global, sem a valorização de uma forma em detrimento de 

outra; a meta era, de fato, o desenvolvimento individual pleno. Além disso, 

permitia-se o uso de qualquer recurso espaço-visual que viesse a contribuir 

como facilitador da comunicação, tal como as línguas de sinais, a datilologia 

(representação manual do alfabeto), o “cued-speech” (representação manual 

de sons do português) e uma forma de “pidgin21”, que consiste em uma 

                                                 
20

 Versão digital 

21
 Pidgin ou pídgin, é o nome dado às formas de comunicação criadas, normalmente de maneira 

espontânea, a partir da mistura de línguas, servindo de meio de comunicação entre os falantes de idiomas 
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comunicação incipiente inicial entre comunidades linguísticas distintas 

(VIANNA, 2010).  

Observa-se que a proposta da Comunicação Total teve seu mérito 

enquanto abordagem comunicativa, no momento em que alavancou a inclusão 

de Surdos em escolas regulares, facilitando a comunicação do professor (que 

não dominava a língua de sinais) com alunos surdos e, consequentemente, 

facilitando as situações de instrução desses sujeitos. No entanto, essa 

combinação entre as diferentes formas de comunicação acabou por gerar 

alterações estruturais tanto no uso da língua oral como no uso das línguas de 

sinais. Com isso, “não só as línguas de sinais passaram a sofrer interferências 

das línguas orais, como também os surdos passaram a não entender os 

sistemas sinalizados criados por ouvintes, os quais fragmentavam a língua 

original” (SANTOS, 1994:14). Ao se mesclar ambas as línguas em suas 

modalidades distintas, sacrificava-se o aprendizado das duas, visto que os 

surdos acabavam por não apreender nenhuma delas em sua totalidade. 

Nas décadas seguintes, pesquisadores de diversos países perceberam 

que a língua de sinais deveria ser utilizada independentemente da língua oral, 

isto é, o surdo deveria utilizar sinais em determinadas situações e a 

modalidade oral em outras ocasiões, e não concomitantemente, como era feito. 

Dessa forma, paralelamente ao desenvolvimento das propostas da 

Comunicação Total, as pesquisas em torno das Línguas de Sinais tornaram-se 

cada vez mais estruturadas e, com elas, surgiram também alternativas 

educacionais que apontavam para uma ideologia bilíngue na formação do 

sujeito surdo.  

O pressuposto básico do bilinguismo é o de que os surdos devem 

adquirir como língua Materna ou L1, a Língua de Sinais; como segunda língua 

ou L2, a língua oficial de seu país; no caso do Brasil, o Português. Os surdos 

bilíngues seriam então, usuários naturais da língua de sinais e proficientes no 

idioma oficial do seu país. Essa proposta baseia-se no fato de que o surdo, por 

si só, já vive numa condição naturalmente bilíngue e bicultural, isto é, transita 

diariamente com duas línguas e duas culturas: a língua de visibilidade e a 

                                                                                                                                               
diferentes. Os pidgins têm normalmente gramáticas simplificadas e um vocabulário restrito, servindo 

como línguas de contato auxiliares. São improvisadas e não são aprendidas de forma nativa. O conceito é 

originário da Europa entre os comerciantes e negociantes do Mediterrâneo na Idade Média, que usavam a 

Lingua franca ou Sabir.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
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cultura visual de toda a comunidade surda em que está inserido; a língua oral / 

escrita e a cultura ouvinte de seu país. Atualmente, o Bilinguismo22 tem sido 

amplamente aceito entre os teóricos e pesquisadores que se empenham em 

buscar novas perspectivas a respeito dos aspectos linguísticos relacionados a 

surdez, como a forma de comunicação que permite a plena constituição 

ideológica do sujeito Surdo, atravessado pela linguagem, pela sua língua 

corporal de visibilidade e pela sua história (ORLANDI, 2010); Afinal, somente 

desta forma um corpo-sujeito será constituído, pois caso não sofra os efeitos 

dos seus simbolismos – língua e história – ele não se constitui 

verdadeiramente, ele não fala, ele não produz sentidos, e consequentemente,  

não se traduz em um corpo ideológico. 

 

 

“Uma postura que envolva o bilinguismo prioriza, 

evidentemente, o fato de que uma língua precisa ser de 

domínio do indivíduo para contribuir significativamente para seu 

desenvolvimento cognitivo e sua necessidade de comunicação 

com o meio. Ser bilíngue, neste sentido, não é só conhecer a 

gramática das duas línguas, mas também conhecer 

profundamente as significações sociais e culturais das 

comunidades linguísticas de que se faz parte, sua cultura e sua 

história”. (VIANNA, 2010) 

 

 

Todos os grupos sociais e étnicos possuem história, simbolismos e 

língua(gem) próprios que os caracterizam e os definem enquanto pares, e com 

                                                 
22

Numa abordagem filosófico-educacional, o bilinguismo baseia-se no reconhecimento do fato de que 

as crianças surdas são interlocutoras naturais de uma língua adaptada à sua capacidade de expressão. 

Assim sendo, a comunidade surda propõe que a língua gestual oficial do seu país de origem lhes seja 

ensinada, desde a infância, como primeira língua. Reconhece ainda o fato de que a língua oral oficial do 

seu país não deve ser por ela ignorada, pelo que lhe deve ser ensinada, como segunda língua. Os 

bilinguístas defendem que a língua gestual deve ser adquirida, preferencialmente, pelo convívio com 

outros Surdos mais velhos, que dominem a língua gestual. Uma vez que cerca de 90% dos Surdos têm 

família ouvinte, para que a aquisição da língua gestual tenha sucesso, seria necessário que a família 

aprenda a língua gestual para que a criança possa usá-la ao comunicar-se, em casa. A língua oral, que 

geralmente é a língua da família da criança, seria, portanto, sua segunda língua. No entanto, alguns 

defensores dessa abordagem apóiam a ideia de que deve ser ensinada ao Surdo somente a modalidade 

escrita dessa segunda língua. Bilinguistas divergem ainda quanto ao momento em que deve ser ministrado 

o ensino, se em simultâneo com a língua gestual – "Modelo Simultâneo" – ou se após a aquisição dessa 

língua – "Modelo Sucessivo", e se a segunda língua deverá ser introduzida apenas por intermédio da 

língua dominante.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_materna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouvinte


91 

as comunidades surdas não é diferente. A história dos grupos surdos é 

marcada por determinantes fatores culturais, sociais e políticos que os 

condiciona e lhes confere identidade; sujeitos surdos formam comunidades 

com cultura de visibilidade e línguas sinalizadas próprias e nesse sentido, são 

ideologicamente constituídos a partir da relação indissociável entre linguagem 

e mundo, pois esta é a marca do processo de subjetivação e construção de 

identidades. Segundo ORLANDI (2010), “não há discurso sem sujeito. E não há 

sujeito sem ideologia. Ideologia e inconsciente estão materialmente ligados. 

Pela língua, pelo  processo que acabo de descrever.” 

A proposta de um tipo de educação bilíngue para surdos, seja ela em 

modelo sucessivo ou simultâneo, pode ser definida como uma oposição aos 

discursos e às práticas sociais hegemônicas ouvintes, características da 

educação e da escolarização dos surdos ao longo da história, e como um 

reconhecimento político da surdez como um traço de diferença. Não mais sob a 

perspectiva do estigma, da incapacidade ou do defeito. Importante ressaltar 

que, segundo GOFFMAN (1975), o contexto histórico pode provocar mudanças 

no curso das relações que envolvem o estigma, propiciando alterações em 

suas descrições, nas categorias que o define e nas suas consequências. Pode-

se dizer, também, que a prática, a compreensão e a percepção de estigma são 

variáveis de acordo com a historicidade. Alguns estigmas podem reverberar 

durante séculos, porém, muitos são restritos e característicos de um dado 

contexto histórico, social e cultural, sendo, portanto, passíveis de mudança. 

Dessa forma, a prática e o conhecimento de uma abordagem filosófico-

educacional que favoreça o uso e valoração das línguas sinalizadas pode 

desempenhar um caminho pra essa ruptura. 

Segundo SKUTNABB-KANGAS (1994), mesmo para sujeitos surdos, 

filhos de pais ouvintes, ainda que a língua de sinais não seja a sua língua de 

origem, é, geralmente, a língua com a qual se identificam; é a língua em que 

possuem maior competência e é, também, a língua que mais utilizam em 

práticas de interação discursiva. De acordo com a autora, um sujeito pode ser 

considerado bilíngue por origem, se aprendeu as duas línguas desde pequeno 

com falantes nativos ou usou as duas línguas como formas paralelas para se 

comunicar desde muito cedo. Pode ser considerada bilíngue também aquele 

sujeito que se identifica e é identificado pelos outros, como usuário de duas 
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línguas e tendo duas culturas ou aquele que se mostra competente nas duas 

línguas ou que se utiliza das duas línguas de acordo com as exigências da 

comunidade.  

Geralmente as línguas de sinais, mesmo sendo aprendidas tardiamente, 

tendem a se tornar as línguas preferidas na interação entre surdos. Basta ser 

observada a escolha linguística feita por interlocutores surdos bilíngues que 

usam as mesmas duas línguas; língua de sinais e língua majoritária. A 

depender do conhecimento que ambos possuem das duas línguas, da situação 

e do tópico, recorrem a uma língua de base, que comumente é a língua de 

sinais, e podem também utilizar o alfabeto digital e à articulação, por exemplo, 

para complementarem a comunicação.  

Por se constituírem como uma comunidade linguística minoritária, Surdos 

que usam a língua de sinais convivem com duas ou mais culturas (família e 

professores ouvintes, colegas e amigos surdos), adaptam-se, pelo menos em 

parte, a estas culturas e misturam vários aspectos delas. Fatores como surdez 

na família, grau da perda auditiva ou o tipo de educação podem levar alguns 

sujeitos surdos a terem menos contato com o mundo ouvinte, enquanto outros 

podem indicar uma relação mais estreita com as sociedades ouvintes. Ainda 

que possa haver certas diferenças entre o bilinguismo voltado aos falantes de 

línguas orais e o bilinguismo voltado a Surdos, pode-se afirmar que os sujeitos 

Surdos que utilizam as línguas de sinais e demonstram-se proficientes na 

língua majoritária do seu país, não só são bilíngues, como também biculturais. 

Reconhecendo esta condição bilíngue e bicultural dos sujeitos surdos, Skliar 

(1997/2004) defende que crianças surdas, grosso modo, devem crescer 

bilíngues e que a primeira língua deva ser, prioritariamente, a língua de sinais e 

que a segunda, a língua majoritária do seu país, na modalidade escrita, 

indicando desse modo, sua preferência por uma abordagem bilíngue em 

modelo simultâneo, na qual ambas as línguas estejam presentes na 

constituição infantil.   

  Uma filosofia político-educacional, portanto, que preconize uma 

abordagem bilíngue a ser adotada na constituição ideológica do sujeito surdo, 

permite uma relação de identidade com a comunidade através das línguas 

sinalizadas e dos simbolismos interpretados e significados pela história e pela 

cultura linguistica de visibilidade compartilhada em seu grupo social; ao mesmo 
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tempo, permite que o sujeito surdo não se distancie da comunidade majoritária 

ouvinte, por meio do aprendizado da língua oficial do seu país, ampliando, 

assim, seu universo de interação intercultural com a outra cultura em que se 

encontra também inserido. O uso do bilinguismo torna claro neste aspecto que, 

na perpectiva da educação surda, haja sempre presente o desenvolvimento de 

competências linguísticas e culturais múltiplas que permitam ao surdo transitar 

eficaz e adequadamente pelas duas línguas e pelas duas comunidades, de 

forma que se constitua em um sujeito de fato, multilingue e multicultural. 

Minimizando diferenças, rompendo preconceitos e oportunizando aos grupos 

sociais ouvintes, a aproximação, o conhecimento e o contato com as línguas 

sinalizadas e com a cultura de visibilidade, em um constante movimento de 

troca e de aprendizado mútuo. 

Nessa perspectiva, a proposta de se pautar o desenvolvimento linguístico e 

educacional em um modelo bilíngue, abre um leque de expectativas positivas 

junto a educadores e educandos surdos, de que grandes mudanças poderão 

ocorrer. A implementação adequada do bilinguismo nas redes educacionais, 

aliada à políticas públicas capazes de assegurar a satisfatória gestão da 

abordagem educacional, oportuniza ao sujeito surdo a devida acessibilidade à 

cultura, à memória e a historicidade da comunidade surda. Escolas bilíngues 

hoje despontam como potenciais instituições aptas a desenvolver uma 

educação para surdos sustentada por experiências globais a serem 

organizadas por meio do pluralismo cultural e linguístico vivenciado por esses 

indivíduos. Sustentado pela UNESCO23, o verdadeiro desenvolvimento do 

conhecimento humano está alicerçado sobre quatro pilares básicos de 

sustentação, que são o aprendizado do conhecimento, o aprendizado de como 

fazer o conhecimento, o aprendizado de como viver juntos e, finalmente, o 

aprendizado de ser cidadão. 

Inegavelmente, existe um crescente sentimento de mudança nesta 

trajetória de lutas, desigualdade e preconceito para com as comunidades 

surdas e no uso legítimo das línguas sinalizadas como expressão linguístico-

cultural de todo um povo que sofre, no corpo e na carne, as relações de 

estigma cristalizadas a sua volta. Talvez até não fosse demasiadamente 

utópico assegurar que as comunidades surdas vivem hoje um momento ímpar 

                                                 
23

 Education for All International Coordination. UNESCO leads the global Education for All movement, 

aiming to meet the learning needs of all children. Disponível em www.UNESCO.org 
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na história ena construção de uma cidadadnia efetivamente surda. Um 

momento próspero de muitas conquistas e realizações no que tange a 

seguridade dos seus direitos políticos e civis conquanto cidadãos surdos que 

também integram e compoem o grande corpo social de uma nação. 

No entanto, é inegável que muito ainda há de ser realizado na tentativa 

de transformar o cenário da escolarização e inclusão social de sujeitos surdos. 

No Brasil, por exemplo, a oficialização da LIBRAS como língua natural das 

comunidades surdas consistiu, obviamente, em um enorme passo em direção à 

novas perspectivas educacionais e sociais para todos os grupos surdos 

brasileiros, prevendo a presença de intérpretes em escolas, repartições 

públicas e estabelecimentos comerciais. Por tanto tempo se fala no Brasil em 

todas as implicações positivas do uso das línguas sinalizadas na efetiva 

escolarização de crianças surdas, mas mesmo assim, ocorrem resistências 

visíveis que inviabilizam e burocratizam tal atitude. Há de se considerar que um 

decreto por si só não elimina o preconceito e o estigma, outras ações sociais, 

de ruptura a coerção e ao controle dos que se mostram diferentes, são 

necessárias no sentido de constituir e legitimar de fato, o que a lei já assegura 

politicamente.  

 

 

 

“E no que se refere a oficializaçào da LIBRAS, o que 

esperar do decreto n. 5626? Em primeiro lugar, devemos 

ponderar que o decreto por si só não elimina o sentimento de 

culpa e os dramas vividos no seio familiar,  nem tampouco os 

fracassos e insucessos na escolarização do Surdo. Além disso, 

naquilo  que diz respeito ao conhecimento linguístico e cultural, 

outras ações são necessárias e cruciais para constituir e 

legitimar socialmente o que a lei já assegura. Ouço pessoas 

dizerem, entusiasmadas e eufóricas, “com o decreto, tudo vai 

mudar”! Contudo, sabemos que apenas o registro legal não 

basta para garantir mudanças e eliminar preconceitos.” 

(GESSER, 2009: 79) 
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Inegavelmente em meio a todas estas conquistas, ainda persiste um 

grande descompasso entre as medidas políticas tomadas em prol da 

legitimidade linguistica e cultural dos sujeitos surdos e a verdadeira 

implementação dessas práticas em suas relações sociais cotidianas. Afinal, 

não é a regulamentação oficial de uma língua, ou a obrigatoriedade de uma 

disciplina denominada LIBRAS nos cursos de licenciatura, que fará com que 

toda uma comunidade, por anos segregrada, seja de fato incluida em uma 

suposta maioria. Mas sim, a oportunidade real de acessibilidade e de respeito 

as multiplas diversidades culturais, linguisticas e ideológicas que constituem 

uma sociedade e que esses sujeitos, também brasileiros, possam exercer sua 

cidadania ao serem considerados, politicamente,  cidadãos apenas diferentes, 

possuidores de língua e culturas próprias, mas igualmente, respeitáveis.   

Torna-se imperativo ressaltar que a questão cultural do surdo, no que diz 

respeito à construção de identidade e cidadania perpassa por questões densas 

ao desenvolvimento humano, tais como as diferenças humanas, o 

multiculturalismo, a construção da identidade e os impactos linguísticos e 

educacionais gerados nas comunidades. O atendimento a tais questões, dentro 

de um modelo filosófico-educacional destinado a surdos, possibilita a 

construção de um novo paradigma escolar apto à compreensão de diferentes 

formas de desenvolvimento individual. 

 

 

“Apesar de haver um lugar para a Cultura Surda e também 

um lugar para a cultura ouvinte, não há fronteiras entre ambas, 

tendo em vista o fato de serem complementares e convergirem 

para a formação de cidadãos brasileiros. A interface e o 

convívio das duas culturas constituem cenário multicultural, no 

qual não há melhores nem piores, há apenas, diferentes.”                                                                    

(SALLES, 2004: 53) 

 

 

 

De fato, as conquistas políticas e ideológicas ecoam e reverberam 

socialmente; as sociedades surdas e ouvintes encontram-se em um processo 
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de transição, em um movimento de derrubada dos muros que ainda circundam 

os corpos-sujeitos surdos. Corpos estes, ávidos pela liberdade de expressão, 

pelo reconhecimento da sua língua e da sua cultura de visivibilidade e, 

principalmente, pelo rompimento definitivo dos elos que formam a perversa 

corrente do estigma e do preconceito que, impiedosamente, sempre os 

normalizou. Não há como negar que, um corpo, reprimido e afastado daquilo 

que pode realizar, perde sua capacidade revolucionária e se torna doente; pois  

perde sua capacidade de criar o real de toda sua potencialidade para aceitar a 

vida medíocre que a organização social hegemônica que o estigmatiza, lhe 

oferta.  

A alternativa proposta por DELEUZE & GUATTARI (1996) ao 

rompimento dos corpos-sujeitos a esta imposição dos organismos sociais está 

justamente na ideia de criar para si um Corpo sem Órgãos (CsO). Um corpo 

que não mais se aprisiona na perspectiva da normalidade. Um corpo vivo, 

volátil e potencialmente produtor. O CsO não é inimigo dos órgãos, mas inimigo 

dos organismos sociais que impõem a organização, ou seja, não é inimigo dos 

instrumentos, mas inimigo da instrumentalização. A idéia de organização, para 

Deleuze está ligada a muitos outros fatores, como políticos, biológicos, sociais, 

entre outros. Não se pensa o corpo enquanto o corpo estrutural, neoclássico 

pois este é um corpo utópico do que a sociedade quer pensar sobre o real. 

Cabeça, tronco, membros. Representante de uma pretensa “normalidade”, este 

é um dogma, uma lei e um plano limitado, cristalizado em discursos apócrifos, 

onde não há espaço para a profusão de novos corpos possíveis. Um Corpo 

sem Órgãos, por sua vez, é o corpo do possível, ajustável, moldável por 

superar o discurso, por exultar sobre a incerteza, por tripudiar, ousado e 

desafiador, sobre uma lógica social que ousa afirmar o que é melhor para ele.  

 

 

 

“É nele que os órgãos entram nessas relações de composição 

que se chamam organismo. O CsO grita: fizeram-me um 

organismo! dobraram-me devidamente! roubaram meu corpo! 

O juízo de Deus arranca-o de sua imanência, e lhe constrói um 

organismo, uma significação, um sujeito. É ele o estratificado. 

Assim, ele oscila entre dois pólos: de um lado, as superfícies 
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de estratificação sobre as quais ele é rebaixado e submetido ao 

juízo, e, por outro lado, o plano de consistência no qual ele se 

desenrola e se abre à experimentação. E se o CsO é um limite, 

se não se termina nunca de chegar a ele, é porque há sempre 

um estrato atrás de um outro estrato, um estrato engastado em 

outro estrato. Porque são necessários muitos estratos e não 

somente o organismo para fazer o juízo de Deus. Combate 

perpétuo e violento entre o plano de consistência, que libera o 

CsO, atravessa e desfaz todos os estratos, e as superfícies de 

estratificação que o bloqueiam ou rebaixam.”  (DELEUZE & 

GUATTARI, 1996: 20) 

 

 

Pura busca de intensidades, o CsO procura desfazer-se da organização 

produtiva em que foi inserido, disciplinado e reprimido, para tornar-se produção 

de realidades diferentes das que lhe impuseram. O Corpo sem Órgãos é 

sempre revolucionário porque deseja tomar o que é dele: a potência de existir. 

Ele odeia o adestramento. Ele odeia a coerção, o domínio e a disciplinarização, 

no sentido de que o CsO  percebe que está vivo, e não funciona mais como um 

instrumento, mas um conjunto de sensações. E a corporeidade se afirma. E 

nesta perspectiva, intensamente deseja-se que os corpos Surdos se 

transformem, inexoravelmente, em corpos sem órgãos e que toda a plenitude 

linguística das línguas de visibilidade se manifeste indisciplinada, desafiadora e 

revolucionária.    
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2 – A Percepção do Corpo Surdo: corporeidade e discurso 

 

 

 

“Corpo expressivo 

Corpo falante 

Fala do corpo 

Fala o Corpo 

Fala para si 

Fala para o outro 

fala do outro 

Outro que fala 

fala para ser 

Ser como o outro” 

 

(Oneide Martine, 2006) 

 

 

 

 Antes que a relação Corpo - Identidade Surda seja problematizada neste 

estudo, torna-se necessária, primeiramente, uma aproximação mais apurada 

aos conceitos concernentes a corporeidade e seus aspectos constituintes 

enquanto elemento interferente, tanto na construção identitária dos sujeitos, 

quanto em suas relações sociais. Segundo ARAGÃO (2007), a corporeidade 

não se restringe a ser apenas um conceito, pois também se traduz como um 

“fenômeno”. Conquanto conceito, a corporeidade expressa 

epistemologicamente o evento do sujeito histórico; e como “fenômeno”, 

caracteriza a ação do homem em seu contexto social: em efetiva interação. A 

relação, portanto, estabelecida entre a corporeidade e as expressões do sujeito 

histórico, implica em construções e desenvolvimentos sócio-cognitivos que 

perpassam pela compreensão de corpo enquanto elemento biológico, social, 

político e cultural. 
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“As situações vivenciais, quando aprendizagem, constroem a 

corporeidade do sujeito. Corporeidade é a história de vida, a 

experiência do corpo vivido à expressão da motricidade, 

conjunto de ações intencionais ou motríceas e que se faz no 

ser “sendo”, isto é, na medida em que se constrói história e 

cultura e dessa forma, o sujeito se apoia na realidade, 

distanciando-se da objetivação de si, por meio da consciência 

corporal. A consciência corporal pode ser encarada, então, 

como o conjunto de manifestações corporais estabelecidas 

entre os sujeitos e o meio.” (ARAGÃO, 2007) 

 

 

 

 A consciência corporal, encarada como parte constituinte de um processo 

de conscientização global do sujeito, contribui para o seu auto-conhecimento e 

para sua compreensão, no sentido em que é construída a partir das interações 

e experiências sociais. É, portanto, no fluxo deste movimento relacional das 

experiências vividas com as construções cognitivas, que ocorre a constituição 

identitária de um corpo. Um corpo inteiro. Um corpo histórico provido de carne 

e de história. Neste sentido, torna-se compreensível que a consciência corporal 

se dá a partir da correlação entre as sensações decorrentes das experiências 

individuais e as atividades cognitivas, em processos de completude 

simultâneos em um mesmo ato, em vivencias únicas e particulares de cada 

sujeito.  

 Neste aspecto, é factível que o processo de construção da consciência 

corporal transborda, sobremaneira, os domínios biomecânicos do corpo e se 

constitui nos domínios sócio-cognitivos, visto que a percepção do entorno, do 

meio a sua volta ocorre pelo campo da sensibilidade. Sendo assim, constata-se 

que o processo perceptivo da consciência corporal tem correspondência direta 

na formação subjetiva do sujeito, pois “perceber, é tornar presente qualquer 

coisa com a ajuda do corpo.” (MERLEAU-PONTY, 1990). Traduz-se, portanto, 

como um processo de subjetivação complexo e denso, porque traz em si, na 

forma de elementos constituintes, aspectos simbólicos, sociais e ideológicos na 

construção das identidades de cada sujeito histórico.   
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 É preciso, pois, refletir sobre as relações estabelecidas entre a existência 

de um corpo individual e o mundo, nas quais se inserem múltiplos e 

inesgotáveis processos simbólicos de subjetivação a elas concernentes, 

inclusive o próprio processo de aceitação da imagem corporal. Cabe ser 

destacado que, toda tomada de consciência corporal é atravessada pelos 

processos interativos do “eu” com o mundo, pois a conscientização de si 

mesmo enquanto sujeito histórico é constituída com base nas experiências 

vividas, na relação com o outro, a partir da sua própria ação no meio social. 

Esses aspectos, portanto, parecem definir a maneira pela qual o sujeito se 

constrói e interpreta sua própria imagem corporal. Segundo KUNZ (2001), a 

consciência corporal é baseada no sincronismo do sujeito com as percepções 

corpóreas, cognitivas e afetivas que ocorrem simultaneamente com as funções 

psíquicas. Neste sentido, é possível compreender que, corpo-sujeito e mundo, 

não podem ser cindidos, definidos independentemente um do outro, pois 

ambos relacionam-se intrinsecamente em uma cadeia inesgotável de 

simbolismos e significados. 

 

 

 “Significados atribuídos às vivências afetivas, cognitivas, 

sociais, culturais. Vivências que se entrelaçam e se organizam 

na corporeidade, sendo expressas singularmente, e 

simultaneamente nas diferentes situações de vida. Portanto, o 

sujeito manifesta razão e emoção, porque não é corpo cindido, 

fracionado, partido, porque é ser uno na sua corporeidade, na 

dimensão humana.” (Aragão, 2007) 

 

 

 

 Atrelado à ideia da conscientização corporal e da suposta formação 

identitária das formas-sujeito, comparece como um grande desafio, discutir a 

corporeidade surda como um constituinte de sua essência de SER um corpo 

surdo. Dessa forma, a investigação acerca dos efeitos que a experiência de 

constituir-se em um sujeito surdo trazem a sua formação identitária, parece ser 

muito mais sustentável e adequada a este estudo, do que as próprias 

representações sociais que esta experiência possa produzir em processos 
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interativos. A experiência corporal, portanto, ganha centralidade, a medida que 

só é possível compreender a dimensão do corpo vivo em carne e história, 

incorporando-o, vivendo-o, experimentando-o; pois é de fato, através da 

experimentação e do sincronismo com as percepções sensoriais que um corpo 

ganha consciência e identidade, no sentido que, um sujeito é “um corpo que se 

levanta em direção ao mundo” (MERLEAU-PONTY,1999:114)          

 Baseado nesta perspectiva, a proposta deste estudo é romper com a 

tradição das teorias patológicas e redirecionar o olhar sobre a corporeidade 

surda partir de uma ótica fenomenológica singular, como de fato constituinte de 

características próprias, múltiplas e inesgotavelmente surpreendentes, indo 

muito além de uma abordagem mecanicista do corpo físico. Neste sentido, 

busca-se evidenciar a concepção de corpo com um elemento plural, constituído 

por “partes” moldáveis que se complementam e se organizam em um encaixe 

perfeito, formando sua totalidade: um corpo Uno. Dessa forma, possibilita-se 

pensar o corpo surdo também na sua completude enquanto sujeito histórico; 

constituído ideologicamente em carne e língua, trazendo a tona propriedades 

únicas inerentes a sua formação identitária, tais como as experiências visuais, 

o dialogismo com a comunidade surda, as propriedades táteis extremamente 

aguçadas, a ação corporal no uso de sua língua sinalizada, entre outras 

particularidades que o distingue de um corpo ouvinte. 

 Ao conceber, portanto, o corpo surdo assim como um potente lócus 

discursivo, manifesto em sentidos e subjetivações, plural em expressividade e 

linguisticamente rico, verifica-se que as experiências visuais, projetadas nos 

estudos sobre a surdez, como o principal aporte da consciência corporal, na 

verdade, passam a ser encaradas como parte de uma corporeidade que se 

constitui a partir de vários outros aspectos igualmente relevantes. Afinal, as 

experiências e percepções corporais são multiplamente construídas a partir de 

diversos elementos que conferem sensibilidade e, por conseguinte, a interação 

do sujeito surdo com o mundo, vai além dos domínios puramente visuais. 

 Nesta perspectiva, compreender esta corporeidade é também 

compreender que as experiências visuais são extremamente significativas ao 

corpo surdo, de modo que serão devidamente discutidas a posteriori neste 

estudo, entretanto, é factível que elas se constituem como uma “parte” 

relevante, que congrega as “outras partes”, no sentido de se formar um todo, 
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de se constituir a sensibilidade de um corpo surdo. Ou seja, não há como 

justificar a interação corporal do sujeito surdo com o mundo, baseado 

exclusivamente nas experiências visuais, pois em se tratando da constituição 

do SER surdo, não há de se compreender a experimentação visual sem que se 

agreguem também as outras “partes”; peças sensoriais, que formam, integram 

e constituem a sensibilidade corporal desses sujeitos.    

  

 

 “Ainda que minha percepção visual seja rápida no 

movimento de detecção, eu dependo do ângulo de alcance dos 

meus olhos, para depois, por este ângulo, estabelecer o limite 

através do movimento de minha cabeça, e também do meu 

tronco, explorando de certa forma a “experiência visual”; não 

depende apenas do meu globo ocular na sua abrangência, mas 

também do movimento que executa, da flexibilidade e da 

disponibilidade do meu corpo. Ainda há a exterioridade, que 

também promove interferências no meu campo de visão e 

“altera” a minha experiência visual, porque o corpo é o veículo 

do ser no mundo e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a 

um meio definido, confundir-se com certos projetos e 

empenhar-se continuamente neles.” ( MARQUES, 2007: 75)  

 

 

 Como seria possível explorar e discutir a corporeidade surda sem 

destacar a relevância do componente tátil nesta constituição? Este elemento 

sensorial, surpreendente e desafiador ao corpo surdo, atua como uma fonte 

tradutora das vibrações sonoras, impondo ritmo, destreza e sensibilidade a um 

corpo que não possui o canal auditivo para prove-lo desses aspectos. É 

mesmo surpreendente a um ouvinte, cuja capacidade de ouvir e reconhecer os 

sons que regem seu ritmo e seu balanço, compreender como um corpo surdo, 

privado desta aptidão, possa ser igualmente capaz de ritmar e sincronizar com 

elementos sonoros. Parece ser possível compreender, que as outras tais 

“partes” mencionadas, estão de fato presentes nesta corporeidade, juntando-

se, compondo-se e complementando-se, no sentido de permitir a este corpo 

experimentar sensações corpóreas que lhe propiciem uma plena interação com 
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o mundo. De fato, há de se concluir, “que, na realidade, os próprios reflexos 

nunca são processos cegos: eles se ajustam a um “sentido” da situação, 

exprimem nossa orientação para um meio de comportamento, tanto quanto a 

ação do meio geográfico sobre nosso corpo.” (MERLEAU-PONTY: 1999: 118) 

 Somente nesta perspectiva, é possível compreender a capacidade do 

corpo surdo em sentir com tamanha propriedade um motor em funcionamento, 

sua constância e regularidade que o diferencia do seu estado de repouso, bem 

como uma assimetria em seu funcionamento. Da mesma forma que pode sentir 

a aceleração de um veículo em movimento pelo aumento contínuo da vibração 

que se infiltra por suas mãos, pernas e braços; que causa admiração ao ser 

capaz de diferenciar e acompanhar sons leves, altos ou baixos, serenos ou 

fortes, em movimentos contínuos, cujos passos perseguem com destreza as 

batidas sonoras, levando todo o corpo a cadenciar com a marcação própria de 

cada ritmo. É, pois, através do corpo possível que o sujeito surdo, de forma 

sensível efetiva-se no mundo; é na originalidade das experiências corporais 

que redescobre um mundo a ser sentido, a ser percebido efetivamente, em 

uma experiência dialógica, no sentido que “o mundo nos envolve, mas também 

é infinitamente envolvido por nosso corpo” (MACHADO, 2010: 85)  

 Este desconhecido e surpreendente Corpo Surdo mostra suas façanhas 

a partir do encontro dele mesmo com as barreiras que insurgem a sua volta e 

que talvez, pudessem impedi-lo de executar algo tão inerente e natural a sua 

condição enquanto corpo. Mas é, de fato, no limiar deste contraste entre o 

compatível e o possível, que são deflagradas as singularidades e as diferenças 

que o distingue de um corpo não surdo, pois através destas, ele se mostra 

potencialmente realizável e dinâmico; constitui-se na presença e na ausência, 

nesta dualidade permanente que lhe proporciona a genuína tomada de 

consciência do que é SER surdo. Um entendimento de corpo vivo, presente, 

interativo e plenamente discursivo, um manancial de potencialidades que 

emergem dele mesmo, reconfigurando-se na ausência e surpreendendo na 

variação. 

 A experiência de investigar a corporeidade deste corpo, embora surdo, 

evidencia diferenças e singularidades tão únicas e particulares que 

transformam-no em um instrumento ressonante em discursividade e expressão. 

Voltar-se para este corpo, é também voltar-se para o seu potencial linguístico-
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discursivo em detalhes criteriosamente marcados em sua língua manifesta pela 

corporeidade e expressão. Impossível abster-se de destacar neste contexto, a 

expressividade do semblante surdo ao fazer uso dos componentes não 

manuais das línguas sinalizadas; componentes estes, indispensáveis à 

atividade discursiva, visto que sem eles a compreensão dialógica e contextual 

estaria inevitavelmente comprometida.   

 As línguas sinalizadas contam com uma série de componentes não 

manuais que integram sua configuração gramatical, tais como as expressões 

faciais ou a intensidade/velocidade ao movimentar o corpo no momento da 

execução da sinalização, que muitas vezes podem definir ou diferenciar 

significados.  Será, portanto, a combinação harmônica e perfeita dos 

parâmetros gramaticais da língua somados aos componentes adicionais não 

manuais, que resultará na plena discursividade das línguas de visibilidade. 

Falar com o corpo uma língua sinalizada é, antes de tudo, saber combinar com 

maestria todos os elementos corporais que a constituem e que a simbolizam, 

sendo eles unidades gramaticais manuais ou não, no intuito de dar vida e 

sentido ao discurso Como enfatizado por FIORIN (2006:23), é preciso 

compreender, pois, “que para que haja interação discursiva, em quaisquer que 

sejam as línguas, não basta apenas saber o significado de cada uma das 

unidades lexicais que compõem um enunciado”. É preciso ir muito mais além e 

perceber as inúmeras relações dialógicas que as unidades mantêm com outros 

enunciados do discurso. Ou seja, é preciso também ser proficiente nas regras 

de combinação entre as unidades nas estruturas sintáticas e contextuais 

maiores que as regulam e as simboliza para construir seu verdadeiro sentido. 

 Como não remeter a este contexto de discursividade do corpo surdo, o 

tão característico inflar das bochechas no intuito de marcar a intensidade da 

sinalização, o movimento das sobrancelhas como forma de indagação, de 

surpresa, de espanto ou repreensão e os costumeiros movimentos labiais que 

indicam o funcionamento de um motor em movimento. Apresenta-se também, a 

ilimitada flexibilidade das mãos e dos braços que, por meio de contínuas e 

ininterruptas configurações das mãos e dos movimentos corporais 

sincronizados, são capazes de expressar múltiplos significados ao representá-

los corporalmente ou, ao desenhá-los no espaço de visibilidade enunciativa 

frente ao seu corpo. Há de ser mencionada igualmente, a destreza em criar 
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imagens mentais e reproduzi-las a partir de vários espaços e vários 

personagens simultaneamente, demarcando-os criteriosamente, por sutis 

movimentações no espaço de visibilidade, pois em cada uma destas 

marcações, existe uma referência, uma ordem de ativação no discurso e uma 

coerência interna que lhe concede significado. Todos, simultaneamente 

percebidos e interpretados, como “artefatos visuais24” que incorporam diversos 

códigos e subjetivações metafóricas, cujas leituras demandam conhecimento e 

compreensão das línguas e das culturas de visibilidade, mediante as quais, a 

percepção visual “lê” suas estruturas e o corpo produtor elabora suas 

configurações. “A abertura para o mundo supõe que o mundo seja e 

permaneça horizonte, não porque minha visão o faça recuar além dela mesma, 

mas porque de alguma maneira, aquele que vê pertence-lhe e está nele 

instalado.” (MERLEAU-PONTY,1999:101) 

 É importante destacar que persiste na obra de Merleau-Ponty (1999) 

uma forte recusa pela cisão do sujeito em se tratando de sua constituição 

corpórea, na qual se estende uma preocupação com as inter-relações 

existentes entre o sujeito e o mundo, sendo que as percepções visuais e as 

leituras de imagens ganham uma propriedade de destaque nesta composição. 

Quando elege a visão e o corpo em suas reflexões, retoma ambas na 

experiência do pensamento como vivência plena da corporeidade, no sentido 

de que as experiências visuais não se reduzem meramente ao ato de ver, ou a 

um único modo de olhar. Não são redutíveis ao sentido mecânico quanto à 

ação de perceber o mundo, pois estão para muito além dos dados imagéticos 

captados pela percepção. O ato de “ver” se encontra onde a visão em suas 

dissipa, flui, interpreta; onde se comporta diante do mundo como potência e 

sensibilidade corporal em suas múltiplas significações, pois o corpo é um 

embaralhamento de visão e movimento. 

. 

 

 “A visão é sempre implicada no acontecer do corpo e do 

mundo. Emerge na experiência vivida e é campo de ação da 

experiência vivida. É sempre um ato. Portanto, diversas formas 

de visão, diversos modos de olhares, dentre esses, aquele 

                                                 
24

 Prefere-se, neste aspecto, o termo artefato visual por compreender a relação das imagens com seus 

significados culturais, vinculando-se à noção de valores e identidades. 
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olhar, aquela visão, que diz sobre o pensar, sobre o sujeito no 

mundo. Suas diversas perspectivas são aberturas ao ser, 

modos de expressão da profundidade, de ação simultânea.” 

(MACHADO, 2010:86) 

 

 

 

 O acontecimento do sujeito no mundo é reconhecido no corpo de forma 

sensível, entretanto, não se reduz ou se restringe aos dados sensíveis, pois 

estes revelam somente certas propriedades do que foi percebido, revelando 

consequentemente, o caráter inesgotável e oculto do mundo a ser 

experienciado. De muitas formas; sob diferentes perspectivas sensoriais.   

Justifica-se, talvez, desse conjunto de aspectos considerados, a superação de 

limitações corporais superadas por novos significados, novas possibilidades e 

novas experimentações, tais como discutidas nas obras de Merleau- Ponty 

(1999). Essas novas e inesperadas significações corporais podem ser 

consideradas como substancias que se constituem nesse fluir do sensitivo para 

o cognitivo, em faces de um mesmo ato, em vivências e experimentações 

únicas (ARAGÃO, 2007). A consciência corporal do Corpo Surdo também é a 

percepção do entorno, da realidade, com a ajuda dos seus múltiplos canais 

perceptivos, partindo da construção de novas significações e novas causas em 

consonância com o mundo percebido e experienciado. Até mesmo através do 

comportamento, da ação interativa em todo seu potencial criativo, 

principalmente no que concerne a sua capacidade de superar e criar novas e 

surpreendentes estruturas nas experiências vividas.Todos estes aspectos são 

também “partes”, que se encaixam a todas as outras partes da corporeidade do 

corpo surdo e o complementa na produção de sentidos, na constituição 

ideológica de SER surdo e nas experimentações com o mundo. É neste sentido 

que o Corpo é comparável a uma obra de arte (MERLEAU-PONTY, 1999:210). 

Ele é um nó de significações vivas!  

  

 

 “Posso criar um cenário da natureza e com as mãos, o 

corpo e a expressão, conferir-lhe movimentos como o rio, cuja 

água escorre em direção a um declive, ou o vento que acaricia 
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as flores e flutua as folhas, e posso ainda dar mais vida a esse 

cenário inserindo uma ave planando sobre o anil ou um peixe 

ao embalo das águas. O corpo está entrelaçado nesse cenário 

e é parte integrante dele na sua completude; neste momento, 

não é apenas o corpo físico, mas a transformação de um 

espetáculo que se anuncia.” (MARQUES, 2007:80) 

 

 

 

  Se o corpo, portanto, é capaz de superar limitações, reconfigurar-se 

esplendorosamente através da reconstrução de outras significações, então não 

há porque interpretá-lo pela lógica da “falta”, uma vez que modificando-se, 

readaptando-se as necessidades que se dispõem sua frente, torna-se pleno 

discursivamente; completo em simbolismo e subjetivações. Há de se ressaltar 

que insistir na discussão da corporeidade surda pautada, exclusivamente, pela 

perspectiva da deficiência, é subverter todo o potencial linguístico e cultural que 

este corpo mutante, flexível e adaptável possui. Um corpo que se mostra 

corajoso e arrojado ao estabelecer autonomamente as significações 

constituintes de sua essencialidade. O sujeito surdo, na sua condição de SER 

expressivo e cognoscente, participa em experiências com o mundo, pois a 

essência da subjetividade está ligada a essência do corpo e a essência do 

corpo é a essência do mundo, cindidos e inseparáveis.  

 

  

 “Se nosso corpo está investido de esquemas corporais, 

na forma dos quais promovemos o desdobramento temporal de 

nossa própria extensão e do espaço a nossa volta, então não 

podemos nivelá-lo as demais ocorrências expressivas do 

espaço. Se o fizermos, estaremos reduzindo o corpo 

expressivo ao corpo constituído, estaremos outra vez, 

substituindo o corpo efetivo pelo corpo já concebido ou 

representado como uma parte do universo das coisas – em si. 

Do ponto de vista da nossa existência, de quem efetivamente 

vive a implicação espaço-temporal de si e do mundo, o corpo 

expressivo é muito mais que um fenômeno expressivo dentre 

outros”. (MULLER, 2001:199) 
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 É de fato, inquestionável que, por meio da resistência ao controle 

corporal e ao discurso biomédico reparador, os corpos-sujeito Surdos se 

posicionaram contra esta perspectiva restritiva, normalizadora e “medicalizante” 

da sua corporeidade, em prol do direito a diferença; do direito a serem 

expressivos e interativos com o mundo a partir de uma lógica própria, única e 

singular. A história comprova que na busca desenfreada da “normalização” 

desta corporeidade desviante e desafiadora, muito estigma foi cristalizado no 

entorno dos corpos surdos. Durante quase um século, estes mesmos corpos, 

embora vigiados, mantiveram-se bravamente transgressores às imposições 

político-educacionais das sociedades hegemônicas e sustentaram o uso das 

línguas sinalizadas, mesmo que na clandestinidade. Bravamente atestaram a 

legitimidade desta língua que possui um caráter fundamental na constituição 

identitária desses sujeitos, da sua corporeidade e de aspectos culturais 

construídos pelos contornos visuais, pois é o sinal mais evidente da luta pelo 

direito a diferença e ao direito de SER surdo.  

 

 

 

 

2.1 – Corporeidade e Identidades 

 

 

 Refletir sobre a corporeidade e os aspectos que circundam as 

constituições identitárias dos sujeitos surdos é de fato necessário para o 

afastamento da ideia de corpo danificado, daquele que precisa ser consertado, 

bem como da ruptura com o ideal de normalização a ela subjascente. Esta é a 

afirmação de um discurso histórico que reduz a constituição das identidades 

dos sujeitos surdos, à noção exclusiva de corpos que possuem um órgão 

deficitário, reduzindo-os a um ouvido doente. Um ouvido que ao receber 

tamanha projeção, obscurece todos os demais aspectos indispensáveis à 

construção da corporeidade. Dessa forma, observa-se neste processo social de 

constituição de identidades, a cristalização de determinados estereótipos 

acerca da surdez, que marginalizam e perpetuam uma imagem desprivilegiada 
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desses corpos; o “ouvintismo”, neste contexto, enquanto poder hegemônico 

controla e perpetua estes estereótipos, impedindo o direito à diferença.  

 Segundo SKLIAR (2005a), o ouvintismo diz respeito às representações 

estabelecidas pelas comunidades ouvintes em relação aos grupos surdos, 

obrigando-os a se perceberem como “ounvintes com defeito” e a legitimarem, 

por consequência, práticas terapêuticas de normalização da surdez que 

remontam a séculos passados e que ainda repercutem na história. Dessa 

forma, aponta a surdez como diferença, e entende os processos de identidade 

dentro das comunidades surdas como um fenômeno de significação política 

que diz respeito aos movimentos sociais e as lutas em resistência as formas 

assimétricas de poder, aplicando uma interpretação muito particular da 

alteridade diante da ideologia dominante; sendo uma construção sócio-

histórica, a diferença problematiza a dicotomia normalidade-anormalidade, 

contrapondo-se as práticas ouvintistas de normalização.   

 

 

“O ouvintismo não pode ser pensado somente como um conjun 

to de ideias e práticas simplesmente destinadas a fazer com 

que os surdos falem e sejam como os ouvintes. Convivem 

dentro dessas ideias outros presupostos: os filosóficos – o oral 

como abstração, o gestual como sinônimo de obscuridade do 

pensamento; os religiosos – a importância da confissão oral, e 

os políticos – a necessidade da abolição dos dialetos, já 

dominantes no século XVIII e XIX. Por último vale lembrar que 

o ouvintismo gera diferentes interpretações, entre as quais 

surgem algumas formas de resistência a esse poder”. (SKLIAR, 

2005ª:17)   

 

 

        Neste ponto, portanto, torna-se indispensável buscar apoio no papel 

desempenhado pela “alteridade” no processo de construção identitária dos 

sujeitos, no sentido de se trazer a discussão neste estudo, algumas 

considerações relevantes que cingem as identidades surdas. Um dos princípios 

fundamentais da alteridade é que o homem na sua vertente social tem uma 

relação de interação e dependência com o outro. Por esse motivo, um corpo na 
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sua forma de "eu" individual só pode existir através do contato com o "outro". 

Quando é possível verificar a alteridade em uma dada cultura, não há em seu 

meio o objetivo a extinção de uma outra, no sentido de que a alteridade implica 

na capacidade de um sujeito colocar-se no lugar do outro, em uma relação 

baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes. É importante 

compreender neste processo de construção, os elementos sociais comuns que 

aproximam e possibilitam a identificação entre um grupo de sujeitos e ao 

mesmo tempo, aqueles aspectos que os diferenciam dos demais grupos. Não 

há, portanto, como se negligenciar em destacar, o fato de que Identidade e 

Alteridade estão, inexoravelmente, interligadas. 

 Trazendo a contribuições de PERLIN (2005) e MOURA (2000) acerca 

deste processo de formação identitária, tem-se por seus trabalhos, a afirmação 

de que a “identidade surda” seria totalmente constituída a partir da relação com 

o outro igual, ou seja, na interação surdo-surdo. As autoras também ressaltam 

que os sujeitos surdos somente constituem-se enquanto um SER Surdo a partir 

das experiências visuais que compartilham no uso das línguas sinalizadas. 

Localizam, portanto, a língua de sinais como o vetor das construções 

identitárias desses sujeitos, em oposição aos sujeitos ouvintes, que segundo 

PERLIN (1998) e MOURA (2000), constituem suas identidades a partir das 

experiências auditivas.  

 Tal afirmação, entretanto, parece não encontrar respaldo em muitos 

outros autores que se debruçam igualmente sobre o tema, posto que a maior 

parte deles contesta com veemência a leitura de alteridade que as autoras 

fazem do conceito de alteridade, reduzindo-o à diferença, exclusivamente, 

linguística. SANTANA & BERGAMO (2005), por exemplo, acerca de tamanha 

controvérsia que se forma ao redor do tema em questão, ponderam e discutem 

em seu trabalho, alguns aspectos relevantes que contribuem sobremaneira as 

reflexões que estão sendo trazidas à tona nesta pesquisa. Os autores em tela 

recusam a ideia de que somente o uso das línguas de sinais (e, somente por 

meio dela) os sujeitos surdos poderiam construir suas identidades, visto que o 

processo de tomada de consciência corporal e consequentemente, da 

constituição identitária, são processos complexos e abrangentes em se 

tratando de interação social e construções perceptivas, conforme fora 
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largamente discutido anteriormente à luz de MARQUES (2007), ARAGÀO 

(2007) e MERLEAU-PONTY ( 1999-1999).  

 Neste sentido, SANTANA & BERGAMO (2005) acentuam que, entre 

sujeitos, em contato com outros sujeitos, surdos ou ouvintes, surgem 

inesgotáveis possibilidades interativas de compreensão, de diálogo, de 

aprendizagem, que não são possíveis apenas por meio das línguas 

sinalizadas, em se tratando de sujeitos surdos. Afinal, muitos são constituídos 

por uma realidade linguística mesclada e híbrida, cujas alternativas de 

comunicação com as comunidades ouvintes e com surdos, não usuários 

proficientes das línguas sinalizadas, são bastante diversificadas. Dessa forma, 

os autores parecem se apropriar do conceito de alteridade por uma perspectiva 

muito mais ideológica, pautada sobremaneira nos aspectos sociais e históricos 

que constituem os sujeitos.  

 Identidade, portanto, para SANTANA & BERGAMO (2005) não se refere 

a uma única essência ou, a uma única experiência linguística como o uso de 

uma determinada língua, ou a uma única experiência sensorial a ela 

correspondente, assim como o uso de uma língua sinalizada. Ao contrário, 

estaria condicionada a um processo abrangente, contínuo e ininterrupto, que 

não se restringiria a uma determinada língua em particular, tal como afirmado 

em PERLIM (1998) e MOURA (2000), visto que as identidades dizem respeito 

as práticas sociais e discursivas situadas em determinados contextos histórico-

ideológicos, possibilitando, portanto, a construção das identidades dos sujeitos 

surdos, cada qual a partir das suas próprias experiências particulares. Há de 

ser considerado, neste contexto, que “os sujeitos são definidos por um mosaico 

intricado de diferentes potenciais de poder em relações sociais diferentes.” 

(LULKIN, 2005:37)  

 É imperativo ressaltar, que a constituição de um CORPO é atravessada 

por uma construção de alteridade que lhe confere limites e sentidos, visto que 

ao olhar de TUCHERMAN (1999), “a constituição do corpo do “mesmo” 

perpassa sempre pela constituição de um corpo “outro”. Determinar e excluir, 

portanto, o “outro” é fundamental para que se possa determinar o que é 

idêntico no sujeito em questão: o processo que estabelece identidade é o que 

demarca uma clara fronteira entre o que é idêntico (o mesmo) e o que é 

diferente (o outro).   
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 A Identidade pensada nestas circunstâncias, refere-se a demarcação da 

alteridade entre o EU e o OUTRO, sendo viável pelo reconhecimento do grupo 

social com o qual se identifica, em contraposição aos demais grupos e outras 

formações identitárias. Como apontado, então pelos autores, a construção das 

identidades, independeria de uma escolha individual, visto que é, 

indiscutivelmente, atravessada por relações simbólicas de poder e construções 

sociais ideológicas.  

 

 

“Mas o fato é não existe uma identidade exclusiva e única, 

assim como a identidade surda. Ela é construída por papéis 

sociais diferentes, sejamos surdos ou não, e também pela 

língua que constrói nossa subjetividade. Nesse caso, não há 

escolhas nas nossas identidades, isso independe da nossa 

mera vontade. Elas são determinadas pelas práticas sociais, 

impregnadas por relações simbólicas de poder. E é obvio, 

essas práticas sociais e essas relações simbólicas não são 

estáticas e imutáveis ao longo da vida dos sujeitos.” 

(SANTANA & BERGAMO, 2005:568) 

 

 

 Para além das controvérsias que envolvem todas as discussões acerca 

das identidades dos sujeitos surdos e considerando as relações sociais 

incontestáveis a este contexto de reflexão, parece que debater a dita 

“Identidade Surda” exige sua compreensão enquanto diferença; esta que 

parece ser um princípio comum a todos os autores que se propuseram a refletir 

sobre esta questão, no sentido de que a diferença aqui, é compreendida na sua 

acepção político-ideológica, como sinônimo de luta e resistência das 

comunidades contra a patologização dos sujeitos surdos, refletidas nas práticas 

coersivas de normalização dos seus corpos.  

 As práticas pedagógicas e ortopédicas de controle e correção do corpo, 

assim como o banimento das línguas e culturas sinalizadas, desencadearam a 

luta pelo direito à diferença e a condição de SER surdo. A concepção 

hegemônica de um corpo surdo, estereotipado, incapaz à percepção do outro, 

deixou marcas e prejuízos no interior das comunidades, que até então, tenta-se 
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resgatar na história. Nota-se, portanto, que o movimento de afirmação das 

identidades surdas emergem como uma forma de oposição ao ouvintismo que 

ainda se mostra consolidado nas sociedades hegemônicas, em favor da 

diferença, muito embora, ambos – ouvintismo e diferença – possam coexistir 

nas ações relacionais político-sociais. Muito há de se avançar no fortalecimento 

dos direitos daqueles que se mostram diferentes. Afinal, o estereótipo de 

deficiência advém do julgamento do outro, daquele que não vivencia as 

experiências e percepções dos sujeitos por ele sentenciado. 

 É imperativo ressaltar, que a corporeidade tem, indiscutivelmente, 

incidência direta sobre a formação das identidades dos sujeitos surdos. Foi 

partindo desta perspectiva, que se buscou neste estudo, iniciar a discussão 

acerca da corporeidade e das suas respectivas construções identitárias, pelo 

viés da Fenomenologia de MERLEAU-PONTY (1990-1999), no sentido de se 

oportunizar uma nova leitura, um novo olhar sobre a questão da diferença e 

das possibilidades dos corpos surdos. Ou seja, sugerir que neste processo de 

reconhecimento e de tomada de consciência de SER surdo, relativize-se a 

busca desenfreada pela dita identidade surda e que esta, não se transforme 

numa cegueira ideológica que impossibilite o Surdo de “ver” novas 

perspectivas, novos caminhos e novas experiências possíveis ao seu próprio 

corpo; e que as sociedades ouvintes contemporâneas se abstenham dos 

rótulos, dos estereótipos e dos estigmas, permitindo-se praticar mais a 

alteridade e, que possam ser um pouco como o outro. Estar no lugar do Outro, 

e que se permita dessa forma, romper os preconceitos cristalizados na pele 

que recobre este desconhecido e indisciplinado Corpo Surdo, que desafia seus 

próprios limites e se reconfigura a cada momento histórico. É preciso, pois, 

estar aberto a novas experiências e livre de preconceitos para desnudar o 

corpo surdo, conhecer sua carne, sua história e sua corporeidade, igualmente 

infinita e inesgotável em possibilidades, visto que, “só posso compreender a 

função do corpo vivo, realizando-a eu mesmo.” (MERLEAU-PONTY, 1999: 114)  

 A perspectiva de encarar a diferença para além da diversidade insere-

se no campo dinâmico, híbrido, volátil e fragmentado da pós-modernidade em 

que os corpos agora se inserem, em que os sujeitos se constituem. 

Problematizando os dispositivos de normalidade, de sujeição e de uma 

inclusão-excludente, a diferença deve caminhar para além de uma perspectiva 
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estereotípica das diversidades, ultrapassando a simples tolerância com o 

Outro.  A lógica de base que permitiu ao Ocidente se ordenar em corpos 

“mesmos” e corpos “outros” revela-se, na contemporaneidade, fluida e difusa, 

no sentido que os corpos não se apresentam mais cindidos em oposições biná 

rias claras, mas ao contrário, atravessados por correntes de hibridização. 

Trata-se de um traço importante na história, pois o corpo deixa de remeter–se 

para a ideia do acabado, do fechado, do corpo perfeito e se abre para novas 

perspectivas que permitam trocas e misturas, tornando-se processo sem fim.  

 O entendimento pleno da aceitação à diferença deve propor uma nova 

relação com o Outro, e novos processos no estabelecimento das construções e 

hierarquizações sociais. Nesse sentido, a proposta fundamental que permeia 

essa questão baseia-se nas relações democráticas e dialógicas dos sujeitos e 

dos grupos sociais, numa proposta para a alteridade, para o respeito mútuo da 

vida em sociedade. Importante mencionar que, o grande desafio da atualidade 

é o de se “respeitar as diferenças e de integrá-las em uma unidade que não as 

anule, mas que ative o potencial criativo e vital da conexão entre diferentes 

agentes e entre seus respectivos contextos.” (FLEURI, 2006, p. 497). Assim, 

nesse jogo subjetivo de entrelaçamento de diferentes alteridades e identidades, 

estabelecendo mútuas interferências, é que os sujeitos transformam-se a si 

mesmos, modificando seus campos identitários e o mundo em que vivem. 

 Deve-se, também lembrar, que os espaços sociais para os corpos 

desviantes ou diferentes tais como os corpos surdos são poucos, limitados e 

dispersos, além de cuidadosamente policiados e regulados, como fora 

amplamente discutido ao longo deste estudo. Afinal, o que substitui a 

“invisibilidade” de qualquer forma-sujeito é um tipo de visibilidade regulada e 

disciplinada de forma cuidadosa e minuciosa pelos grupos majoritários 

hegemônicos. (HALL, 2004). Contudo, isso não significa, que as novas 

conquistas, que esses “novos” espaços conquistados devam ser 

menosprezados, negligenciados ou depreciados. Ainda que não sejam 

plenamente satisfatórios, pois as mudanças sociais são lentas e gradativas 

como comprova a história. E ainda que as novas identidades possam ser de 

alguma forma, reguladas, limitadas e disciplinadas, não existe a possibilidade 

de se estabelecer um controle total sobre esses corpos. É factível que a 

corporeidade continua sendo impiedosamente controlada e disciplinada na 
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contemporaneidade, perpetuando resquícios de dominação, regularização e 

normalização dos corpos através dos tempos. Entretanto, a transgressão das 

comunidades surdas também mantiveram-se vivas e ainda resistem, ainda 

lutam, pois mesmo que o controle seja intenso e opressor, existirá sempre um 

espaço que “fugirá” ao controle de regulação; um espaço que possa constituir 

um exílio social no qual se constituam e se insurjam novas identidades surdas, 

novos deslocamentos na relação de poder e novas formas de se estabelecer 

as interações entre as comunidades surdas e ouvintes.  

 

 

 “Portanto, não se combate a discriminação e o 

preconceito apenas pleiteando o acesso dos sujeitos alvo da 

discriminação aos cargos ou escalas superiores – isso significa 

encobrir e perpetuar processos de exclusão. Para que a 

diferença possa sobressair-se na diversidade é necessário 

igualmente promover a superação das estratégias de sujeição, 

de hierarquização e exploração pelas quais as sociedades se 

organizam excluindo alguns sujeitos. Por outro lado, a luta pelo 

acesso e igualdade de condições, por exemplo, é que cria os 

campos intersticiais de diferença para além da diversidade. É 

através da resistência que novas identidades são constituídas 

e que as transformações das estruturas relacionais são 

potencializadas”. (CARVALHO, 2011: 09) 

 

 

  Logo, é importante ultrapassar o âmbito das polêmicas políticas 

contra a discriminação, o preconceito e os estereótipos que circunscrevem-se 

única e exclusivamente aos efeitos danosos às comunidades surdas, deixando 

de lado as múltiplas e inesgotáveis potencialidades deste corpo que se permite 

reconfigurar-se como símbolo de uma identidade renovada; que igualmente 

possibilita a transmissão de diferentes mensagens e variadas interpretações no 

sentido de representar o caminho para a constituição de novas identidades 

pessoais e culturais. Isso denota que o modo como os sujeitos lidam e 

interpretam os símbolos culturais é singular, pessoal e subjetivo, a despeito da 

reprodução social de elementos culturais estigmatizantes e estereotipados. 
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Essa singularidade, portanto, é que vai fazer a diferença entre a ressignificação 

dos símbolos, promovendo a desconstrução das estereotipias e das relações 

de estigma cristalizados nas sociedades, permitindo constatar que as 

simbologias e subjetivações não possuem um caráter rígido ou imutável 

(FLEURI, 2006). Ao contrário, esses signos podem ser transformados, 

reinterpretados e ressignificados nas sociedades históricas a partir das 

experiências pessoais e coletivas dos sujeitos envolvidos, sugerindo que o 

processo de formação das identidades constitui-se em uma dinâmica fluida, 

relacional e polissêmica.   
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III – Gestos de leitura em Cinderela 

 

 

“É na formulação dos sentidos que a 

linguagem ganha vida, que a memória se 

atualiza, que os sentidos se decidem, 

que o sujeito se mostra (ou se esconde). 

Momento de sua definição: corpo e 

emoções da/na linguagem. Sulcos no 

solo do dizer. Trilhas. Do olhar, do 

trejeito, da tomada do corpo pela 

significação. E o inverso, os sentidos 

tomando corpo.” 

(Orlandi, 2012)  

 

 

 

 

1- Corpo e Discursividade 

 

 Quais seriam os fios de significância que, artesanalmente, costuram a 

trama da discursividade em Línguas de Visibilidade? Buscando compreender 

as redes de significado que se embaralham por sob a tessitura dos sentidos 

discursivos produzidos a partir do corpo, por sujeitos Surdos, este estudo se 

apoia nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso, que pressupõe o 

discurso, como prática viva da linguagem, assim como aqui compreendido. E 

nesta perspectiva, analisar o discurso em seu fluxo de movimento, é abster-se 

da ideia de que uma produção discursiva se encerra em um sistema de signos, 

ou um sistema de regras formais sem interação com o mundo ou com os 

influxos das influências sociais.  

 Contrapondo-se, portanto, a esta ótica estruturalista, Michel Pêcheux 

(1938-1983), a partir de sua obra Analyse Automatique du Discours25 (1969), 

instituiu um paradigma diferenciado para o estudo da língua, no qual o 

                                                 
25

 Obra considerada como o marco inicial da Análise do Discurso como disciplina formal. Originou-se a 

partir de questionamentos sobre a concepção linguística Saussuriana de que a língua era concebida como 

um sistema regular, sobre o qual as influencias externas não produziam consequências. 
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discurso ganha centralidade como prática de linguagem, o lugar da língua 

significando, sendo constituída na relação do homem com a história. Dessa 

forma, ao instituir o discurso como o principal objeto de estudo da AD, sugere 

que um analista, ao debruçar-se sobre o material de análise, deve priorizar não 

a materialidade linguística como um sistema de signos, mas sim, a trama de 

sentidos que recobre o discurso, pois uma apreciação dirigida somente à 

perspectiva estrutural, “não dá conta dos efeitos sequenciais ligados a 

discursividade.” (PECHEUX, 1997. p. 74). É necessário, portanto, que se 

considere as circunstâncias em que se produz este discurso, já que a ele se 

conectam múltiplos fios exteriores de sentidos,que são resultantes da interação 

da língua com a ideologia e dos sujeitos com a história.  

 Neste sentido, tomar a produção em Língua de Sinais sob a perspectiva 

da discursividade, implica abordar e analisar os textos contemplando um 

complexo contexto, no qual se privilegia os corpos produtores Surdos, a 

situação de produção discursiva e a própria ideologia constitutiva desses 

sujeitos, haja vista a não transparência, a não linearidade com que se 

apresentam. Há, portanto, de se imprimir gestos de leitura ao material textual 

de forma a se extrair as significações que se escondem na opacidade do 

discurso, pois no campo da discursividade, não existe transparência; mas 

opacidade, movência de sentidos e deslizamentos metafóricos que se 

constituem com base nas formações discursivas26 que atravessam e 

constituem cada sujeito. Há de se chamar atenção, entretanto, para o conceito 

de formação discursiva encarado neste estudo, como discurso em formação, 

sempre em movimento, sem um início definido, nem um fio possível, 

determinado, estático, conforme muitos possam acreditar. Embora sem este 

caráter de fixidez a elas atribuído, as formações discursivas são responsáveis 

pelas possibilidades de expressão discursiva e produção de sentido, 

justamente, por mapearem as condições político-ideológicas dos sujeitos, num 

dado momento histórico.        

     Os sentidos, então, nesta perspectiva, são produzidos a partir da 

inscrição e pertencimento dos discursos a estas determinadas formações 

discursivas, que se constituem historicamente, independentemente da vontade 

do sujeito produtor. Do mesmo modo, podemos dizer que a evidência deste 

                                                 
26

 Com base nas proposições de Pêcheux (1975) e Foucault (1969) 
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sujeito, sua identidade, se constitui por uma interpelação que se dá 

ideologicamente, por sua igual inscrição em uma formação discursiva, 

determinando o que pode ou deve ou não ser dito em determinadas situações. 

Consequentemente, podemos dizer que os sentidos aqui discutidos, não 

existem em si mesmos, pois são determinados pelas posições ideológicas 

trazidas à tona no processo histórico-social em que os discursos são 

produzidos. “Palavras iguais podem significar diferentemente porque se 

inscrevem em formações discursivas diferentes. Tudo o que dizemos tem, pois, 

um traço ideológico em relação a outros traços ideológicos. E isto não está na 

essência das palavras, mas na discursividade, na maneira como a ideologia 

produz seus efeitos no discurso” (ORLANDI, 2010. p.43). E as palavras, por 

sua vez, também falam com outras palavras, pois se constituem em sentidos 

desta forma, na relação que estabelece entre os dizeres; dizeres que se  

alojam na memória.    

 A memória discursiva é tomada na Análise do Discurso, pela forma de 

Interdiscurso, que consiste no conjunto de formulações feitas, já ditas e 

significadas em algum lugar ou em algum tempo na história, mas já 

esquecidas, que acabam por determinar o que dizemos hoje, na formulação 

discursiva. Ou seja, o interdiscurso determina os aspectos da formulação 

discursiva, pois o sujeito só pode “dizer”, a partir da confluência desses dois 

eixos: o eixo da memória (o interdiscurso) e o eixo da formulação discursiva 

(Intradiscurso). A memória discursiva, portanto, figura como instauradora da 

interdiscursividade, na medida em que evidencia na rede de significados, 

discursos outros que a atravessam, transmutando a relação entre discursos. É 

notório que a linha demarcatória entre o interdiscurso e o intradiscurso se torna 

muito tênue e é nessa fronteira que se escondem os sentidos produzidos pelos 

sujeitos, formulando discursos e mascarando memórias.  

 

 

“O comentário pelo qual o discurso do sujeito se desenvolve e 

se sustenta sobre si mesmo é um caso particular dos 

fenômenos de paráfrase e de reformulação constitutivos de 

uma formação discursiva dada, na qual os sujeitos por ela 

determinados e se reconhecem entre si como espelhos uns 

dos outros: o que significa dizer que a mesma coincidência, 
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que é também conivência, ou até mesmo cumplicidade do 

sujeito consigo mesmo se estabelece pelo mesmo movimento 

entre os sujeitos, segundo a modalidade do “como se” – como 

se o que eu falo estivesse no lugar onde alguém me escuta- 

modalidade na qual a incorporação dos elementos do 

Interdiscurso, pode se dar até o ponto de confundi-los, de 

modo a não haver mais demarcação entre o que é dito e 

aquilo, a propósito do que isso é dito.” (PÊCHEUX, 1997, 

p.165)   

 

 

  

  Para compreender, portanto, como se dá a tessitura dos textos 

produzidos pelos corpos Surdos a partir das Línguas de Visibilidade, é preciso 

puxar a ponta dos fios que costuram sua discursividade: o fio da sintaxe, o fio 

da história, o fio do discurso. Trazer a sua memória constitutiva para a 

superfície das tramas submetidas à analise, buscando-se interpretar como os 

textos visuais organizam a relação da língua de sinais com a história, no jogo 

de sentidos entre os sujeitos e a relação que estabelecem com os aspectos 

sócio-ideológicos que os atravessam. Pois somente dessa forma, descobrindo 

os múltiplos gestos de leitura que constroem um texto de visibilidade enquanto 

objeto linguístico-histórico, é possível compreender como se tece a 

discursividade que o constitui.   

 

 

 

1.1 – Leituras, Filmagens e Recortes  

 

 

No que tange à formação do Corpus deste estudo, foram selecionados 

para compor a amostra, dois vídeos produzidos com alunos universitários 

Surdos, Bruno e Daniela, nos quais recriam e recontam e (re)significam o 

clássico conto da literatura mundial, Cinderela. Os vídeos em questão, filmados 

no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), se originaram de uma 

atividade desenvolvida numa aula ministrada no curso de graduação em 
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Pedagogia Bilíngue, como requisito da disciplina “Tópicos Avançados de 

Âmbito Bilíngue”. No desenvolvimento desta atividade, os alunos Surdos foram 

convidados a procederem à leitura do conto Cinderela adaptado ao Português 

e a eles apresentado em uma versão resumida e ilustrada e, posteriormente, 

recontá-lo em Libras, sem o apoio do texto escrito, de modo que fosse possível 

observar a “leitura” que cada sujeito praticou a partir da história matriz. 

A finalidade deste procedimento de tradução residia, justamente, na 

identificação das semelhanças e diferenças entre as estratégias e escolhas 

linguísticas utilizadas por cada aluno, particularmente, no momento das 

formulações discursivas. Há de ser mencionado que os alunos atendiam as 

atividades em sala reservada sem a presença dos demais participantes, sendo 

acompanhados, somente, pela professora que os orientava em relação à 

atividade a ser realizada, e procedia, posteriormente, às filmagens. Somente 

após as filmagens, os vídeos analisados e comentados por todos os alunos 

integrantes do grupo de referência, no intuito de que a espontaneidade das 

construções e a individualidade das preferências sintáticas e lexicais fossem 

favorecidas. 

 Imperativo ser destacada a forma particular com que cada corpo 

significou Cinderela, visto que, embora a história narrada pelos sujeitos 

envolvidos na pesquisa fosse a mesma (registrada pela escrita), as 

formulações discursivas e as significações se mostraram indiscutivelmente 

variadas, tanto em relação às estratégias utilizadas para estabelecer as 

estruturas referenciais dos personagens ativados do discurso em Língua de 

Sinais, quanto em relação aos gestos de leitura empregados na interpretação; 

gestos estes, que individuam e particularizam os sujeitos produtores, 

comprovando que as formações discursivas constituem de forma única, cada 

sujeito individualmente.  E que sujeitos não constroem significados em um 

vácuo, pois o uso da língua e o processo de formulação discursiva são o 

resultado de processos e forças sociais que os produzem; fato 

indiscutivelmente evidenciado no material produzido pelos corpos-sujeito que 

participaram da atividade. È preciso ser colocado, entretanto, que muito 

embora a diversidade em sentidos estivesse presente em todos os vídeos 

produzidos no decorrer da atividade, somente duas produções foram 

selecionadas para serem analisadas à luz da Análise do Discurso, nesta 
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pesquisa. E, justamente, por apresentarem efeitos de sentidos 

inquestionavelmente distintos em suas construções narrativas, os textos de 

Bruno e Daniela foram os escolhidos; e esta escolha se deu baseada no fato 

de que o material visual por eles produzidos considera, em profundidade, a 

individualidade das escolhas feitas por seus corpos produtores, fornecendo 

uma possibilidade ímpar de poder observar a especificidade com que cada 

sujeito tece a sua discursividade a partir dos seus fios de sentidos.  

São, portanto, formas diversificadas de significar. Lugares de 

pertencimento historicamente diferenciados que abrigam corpos igualmente 

distintos em carne e história, proporcionam gestos de leitura que permitem ao 

analista interpretar os aspectos linguísticos investidos em memória, em sua 

espessura semântica, em seus simbolismos e em sua história. Segundo 

PÊCHEUX (2011, p.169), um corpus deve ser “um sistema diversificado, 

estratificado, disjunto e laminado, internamente contraditório e não um 

reservatório homogêneo de informações ou, uma justaposição de 

homogeneidades contrastadas.” Em suma, um corpus de arquivo textual para a 

Análise do Discurso, não pode nunca ser comparado a um banco de dados. 

Um corpus desprovido de corpo; desprovido de história. 

A variação impressa na escolha do material a ser analisado, foi 

propositalmente pensada, no intuito de comprovar que os Corpos Surdos, 

produtores discursivos de Línguas de Visibilidade, independentemente do 

gênero textual a que se destinam ou ao tipo de texto que produzem, são 

potentes vetores linguístico-ideológicos de suas formas-sujeito; atuam 

indiscutivelmente, como um lócus comunicacional, no qual a capacidade de 

expressão linguística por meio da linguagem conecta-se às propriedades 

gramaticais de sua língua, acionando mecanismos discursivos que organizam a 

relação da língua com a história. É factível, portanto, que o material de análise 

apresentado nesta seção, considere as condições de produção e recepção 

discursiva que os recria, e dessa forma, trazem à tona traços particularmente 

institucionalizados, comprovando que estas condições são inseparáveis do 

local, das condições sócio-ideológicas e históricas em que os seus corpos 

produtores foram constituídos.  
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1.2- Corpos em Sintaxe 

 

 

 No intuito de possibilitar uma maior aproximação com o material de análise 

e possibilitar uma compreensão mais apurada da forma como o fio da sintaxe 

da língua de sinais (neste caso, da Libras) intervém na constituição dos 

sentidos produzidos pelos Corpos Surdos, este estudo busca suporte em 

Michel Pêcheux, no que concerne as suas proposições sobre os aspectos 

sintáticos das línguas e sua inevitável intervenção na tessitura da 

discursividade. 

Na visão do autor, os enunciados são, indiscutivelmente, opacos ou 

ambíguos quando compreendidos à margem do seu contexto fundador, e 

portanto, devem ser lidos sempre em referência a outros textos; “a sequência 

discursiva não deve pois, ser considerada como uma simples articulação de 

informações elementares, mas como comportando uma série de mudanças de 

níveis, sintaticamente recuperáveis (ao menos em parte)” (PÊUCHEUX, 2011. 

p.166). Tal perspectiva confirma a inevitabilidade de ancorar a análise dos 

vídeos que compõem o corpus desta pesquisa, igualmente, em determinados 

aspectos sintáticos da Libras, de modo a se extrair um conhecimento do “real” 

próprio a esta língua e seus desdobramentos no corpo discursivo surdo.    

 A primeira etapa do tratamento dado aos textos visuais que integram 

este corpus consistiu em segmentá-los em sequências discursivas autônomas 

(em quadros de imagens), pois, ao fracioná-las, obteve-se a quebra do fio 

discursivo, permitindo dessa forma, que os textos fossem primeiramente 

tratados com base no algoritmo27 proposto por PÊCHEUX (2011. p 166), como 

entidades independentes. Esta segmentação se efetivou a partir de critérios 

sintáticos bastante particulares no caso do discurso em língua de sinais, pois 

se levou em consideração as ligações interfrásticas que “costuram” as 

sequências textuais e, no caso específico das produções analisadas, consistem 

nos recursos coesivos de ativação, desativação e retomadas dos referentes 

linguisticos. Estes, particularmente, constituem o algoritmo de base no qual se 

                                                 
27

 Procedimento proposto por Pêcheux que objetiva apreciar o nível da discursividade em função das 

paráfrases sintéticas. Visto que, face a uma base sintática, a produção de sentido se estabelece 

simultaneamente, deixando traços na intradiscursividade da seqüência textual. É o ponto onde, a sintaxe 

se corrompe em proveito de uma reformulação da seqüência discursiva. 
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fundamentam as análises, haja vista a crucialidade destes dispositivos 

linguísticos na formulação discursiva em Língua de Sinais (assim como 

discutido e analisado em VIANNA, 2010); tanto no que tange à capacidade de 

referenciar simultaneamente vários personagens, demarcando-os 

criteriosamente por sutis movimentações no espaço de visibilidade, quanto na 

potencialidade do corpo em projetar no espaço, cada uma destas marcações, 

estabelecendo uma ordem de ativação no discurso e uma coerência interna 

que lhe confere significado. Todos, simultaneamente percebidos e 

interpretados, incorporando diversos códigos e subjetivações metafóricas, 

cujas leituras demandam conhecimento e compreensão das línguas e das 

culturas de visibilidade, mediante as quais, o pesquisador “lê” as estruturas 

configuradas pelo corpo produtor.   

Os gestos discursivos, que recriam e oferecem uma vida de carne e 

história à Cinderela, nos corpos Surdos, mas não silentes, de Bruno e Daniela, 

comprovam uma característica de individuação28 discursiva; haja vista as 

próprias escolhas sintáticas feitas pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, no 

sentido de dar conta da espacialidade e referenciação dos personagens no 

ambiente virtual da enunciação. Retomando o algoritmo inicial de base (as 

estratégias de referencialidade), no qual aportam as análises deste material 

visual, é percebível uma negociação bastante particular e individuada dos 

sujeitos produtores, com as estratégias de referência que utilizam na 

elaboração da narrativa em Libras. 

Conforme discutido em HAROCHE (1992), em diferentes épocas, em 

diferentes sociedades, o poder coercitivo dos aparelhos ideológicos de poder, 

nunca deixou de se manifestar frente à gramática das línguas no uso dos 

mecanismos de individualização que se posicionam e se manifestam em todo 

o sistema linguístico. Este processo de individualização, segundo Foucault, 

coage os sujeitos, classificando-os em categorias, aprisionando-os em uma 

identidade pré-formatada, em um projeto explícito de torná-los visíveis de corpo 

inteiro, pelo viés da transparência, tornando-os sujeitos “sem defesa”; 

disciplinados e normalizados como corpos dóceis, para melhor conhecê-los e 

                                                 
28

 Esta análise baseia-se na proposições de Foucault, discutidas em HAROCHE (1984), que distingue um 

discurso individuado, como sendo aquele com teor transgressor, com possibilidade de resistência e 

revolta, e um discurso individualizado, como sendo aquele afetado pelo mecanismo coercitivo dos 

aparatos de poder, assim como a regularização das normas gramaticais.  
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controlá-los. E nos aspectos linguísticos, não parece ser diferente; no caso do 

controle sobre os elementos gramaticais, é preciso, pois, trazer à tona o 

implícito, a interioridade, o não visível por meio de uma pretensa transparência 

da língua, pela exigência da clareza e pelo ideal de completude e 

desambiguação imposto por suas normas.  

Muitos dos funcionamentos da gramática normativa parecem assim 

responder a um imperativo de poder que procuram fazer dos sujeitos, corpos 

“homogêneos e transparentes”, fazendo do explícito e da exigência de se dizer 

tudo e de forma clara e objetiva, as regras coercitivas primordiais que 

contribuem para a padronização e assepsia linguística dos sujeitos. Fundam-se 

sobre o princípio da “visibilidade” e da transparência, que individualizam e 

isolam os sujeitos em seus propósitos.  

 

 

“Os mecanismos de individualização se inscrevem 

assim no postulado geral que subentende toda gramática: a 

exigência de clareza, de desambiguização, de determinação, 

de perfeita legibilidade.[...] A caça incessante à ambiguidade, à 

elipse (a falta), à incisa (acréscimo descontrolado) e, de 

maneira geral, a tudo que possa parecer uma zona de sombra 

nascida de uma linearidade do discurso, participa dessa 

exigência de legibilidade.” (HAROCHE, 1992. p.21 )  

 

 

Indiscutivelmente, os sujeitos Bruno e Daniela, fogem à linearidade do 

discurso, imprimindo, às suas narrativas, um aspecto individuado e 

transgressor, se forem levadas a cabo as proposições de Foucault, visto que 

fazem justamente da sintaxe, nas formas de estruturas de referência, os pontos 

por onde escapam, por onde camuflam sentidos, por onde se mascaram; 

pontos por onde corrompem a sintaxe e fazem circular os sentidos. Não causa, 

portanto, estranheza o fato de jogarem com as estratégias de ativação e 

retomada dos referentes linguísticos de uma maneira bastante particular e 

individual, cujos gestos promovem entre as narrativas, a opacidade necessária 

à camuflagem dos corpos de sentidos. Sugerem, portanto, que os gestos, 

mesmo que na configuração de elementos gramaticais, serão sempre um dos 
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modos possíveis de individuação dos sujeitos surdos e as Língua de Sinais, 

uma Instituição. E assim, uma vez individuados, os sujeitos identificam-se com 

a forma Corpo-Sujeito Sinalizante, na qual a história, a política, e a ideologia já 

estão em funcionamento, com todos os seus aspectos norteadores.  

 

 

 

1.3 – Corpos que contam histórias 

 

 

 Na tentativa de desvelar mais um fio que se entrelaça na tessitura da 

discursividade em Línguas de Visibilidade, fortalecendo sua trama e 

conferindo-lhe significados, buscou-se explicitar gestos de leitura que 

favorecessem igualmente a compreensão dos textos em sua materialidade 

simbólica, que carregam em si as marcas da articulação da língua com a 

história; sequências linguísticas encarnadas no mundo, significando os 

sentidos e os sujeitos e também, significando-se pelos sujeitos que as 

praticam. Explicitar os mecanismos de produção de sentidos inscritos no 

discurso é uma maneira de tornar visível o modo como o sujeito e a história 

estão presentes nele; é trabalhar sua historicidade. “Isto retoma a afirmação de 

que a materialidade da ideologia é o discurso e a materialidade do discurso é a 

língua. A relação material contraditória entre língua e ideologia, apreensível 

nesse objeto particular que é o discurso, é que está em questão” (ORLANDI, 

2012. p. 22). Em termos teóricos e analíticos, portanto, objetivou-se neste 

momento de análise, a compreensão da discursividade pela sua textualização, 

estabelecendo uma relação com o funcionamento de subjetividades que se 

produzem por redes de memória e com os processos de constituição 

ideológicos ali inscritos. Dessa forma, pôde-se apreender no material visual 

analisado muitos gestos de interpretação que o constituem, possibilitando 

novos e surpreendentes gestos interpretativos. 

É preciso ser ressaltado que a concepção de gestos de leitura, 

produzidos pela forma-sujeito Surdo, nos permite falar de leitura e 

interpretação, sem supor textos escritos em sociedades de visibilidade, pois a 

noção de leitura, pensada como movimento de interpretação ideológica, é lida 
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como uma injunção (um gesto necessário), e “face a qualquer objeto simbólico, 

o sujeito se encontra na necessidade de dar sentido e construir sítios de 

significância, tornando possível os múltiplos gestos de interpretação” 

(ORLANDI,1996 apud SOUZA, 2003 p. 155). Com base nessa perspectiva, 

esta análise concede gestos de leitura ao corpo surdo, que instituído como 

potente vetor linguístico-discursivo que materializa línguas de visibilidade, 

assume plenamente o contorno de objeto simbólico. Tanto por sua 

corporeidade e expressão, quanto por sua forma histórica. 

Neste sentido, cabem ser retomadas as discussões apresentadas em 

seções anteriores, uma pequena pincelada desta história que funda e inscreve 

as comunidades surdas em determinadas formações discursivas, e, 

consequentemente, a partir da qual se inscrevem as constituições ideológicas 

dos sujeitos que as integram. Buscando, portanto, apoio em SKLIAR (1998) e 

nos demais teóricos citados ao longo deste estudo, no que tange aos aspectos 

culturais e antropológicos da história dos Corpos Surdos, é possível definir 

grosso modo, o panorama sócio-ideológico em que se baseiam as formulações 

discursivas desses sujeitos.   

 

 

  “O surdo é construído a partir de concepções diferentes 

de multiculturalismo. Há uma supremacia ouvinte sobre os 

surdos, há ainda um destaque para a biologização da surdez e 

dos surdos, há a priorização de todos os julgamentos pela 

perspectiva do mais valoroso, da “mais valia”, há a 

desligitimização das línguas minoritárias e étnicas, há a 

proclamação do monolingualismo territorial e no caso da 

surdez, usa-se o termo diversidade para encobrir uma ideologia 

de assimilação. (SKLIAR, 1999. p. 134) 

 

 “Ao analisarmos sua história, vemos que a cultura surda foi 

marcada por muitos estereótipos, seja através da imposição da 

cultura dominante, seja das representações sociais que narram 

o povo surdo como seres deficientes. Muitos autores escrevem 

lindos livros sobre oralismo, bilinguismo, comunicação total ou 

sobre sujeitos surdos... Mas eles realmente conhecem-nos; 
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sabem o que é a Cultura Surda...sentiram na própria pele como 

é de fato ser Surdo?”29 (GESSER, 2009. p. 53)  

 

 

 Com base nessas proposições, é possível perceber que os sujeitos 

surdos dos vídeos que compõem esta seção de  análise, são ideologicamente 

constituídos por este dado contexto, e partilham, igualmente, do desejo de que 

haja, de fato, o reconhecimento de uma expressão cultural surda. Não um 

conceito unitário de cultura, mas uma ampliação desta visão reducionista, 

reconhecendo a existência múltipla de várias culturas que compreendem 

diferentes espaços e aspectos culturais das diferentes comunidades surdas. E, 

neste sentido, perceber a cultura surda através do reconhecimento de suas 

diferentes identidades, suas histórias, suas subjetividades, suas línguas e das 

mesmas formas de viver e de se relacionarem. Dessa forma, Bruno e Daniela, 

ao produzirem gestos ideológicos de leitura, ao recontarem a história de 

Cinderela, permitem a clara visualização da passagem do material linguístico 

produzido pelos seus corpos, para dentro de uma trama dos fios históricos que 

tece a discursividade dos seus textos. E a base de referência para sua 

compreensão, permitindo puxar fio-a-fio, as pontas de sentidos que nesta 

trama se escondem, são as formações discursivas nas quais estão inscritos 

estes sujeitos, pois é ali que se encontra a Ideologia e a Instituição30 que os 

constroi e os condiciona historicamente. Vale lembrar que a relação entre o 

discurso e a Instituição é descrita em FOUCAULT (1971), como a formação de 

origem que antecede e ao mesmo tempo determina as formulações 

discursivas. Sendo caracterizada, portanto, com tamanha relevância na 

estrutura de produção das formulações discursivas, torna-se imperativo pensar 

o que é, e como se caracteriza a Instituição numa sociedade de visibilidade.  

  Em termos bastante amplos, quando se escapa e se amplia a noção de 

Instituição ancorada somente nas concepções já pré-formalizadas31, que 

                                                 
29

 Fragmento de entrevista concedida por Karin Strobel, pesquisadora surda, concedida em 02 de março 

de 2008 ao Blog Vendo Vozes. 
30

 A Instituição é vista por Foucault (1971) como o lugar de base que precede e ao mesmo tempo 

determina o discurso, pois torna-os solenes, cerca-os de um círculo de atenção e de silêncio e lhes impõe 

formas ritualizadas. 
31

 As instituições disciplinares permitem que  Michel Foucault historicize a individualidade. Em 

sua investigação, o controle real das condutas nos séculos XVIII e XIX, levado a cabo em distintas 

instituições, forja os  objetos de investigação das ciências  humanas. As instituições austeras são o cenário 

em que personagens modernos  são elaborados (FERREIRA, 2012. p 82).  Diferentemente, na perspectiva 
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definem seu conceito, é possível vislumbrar o esboço da Instituição refletida em 

si mesma; compreensível a partir das suas próprias formas de discursividade, 

escapando, deliberadamente, de uma possível articulação mecanicista das 

produções discursivas com o social, ou a “exterioridade” (SOUZA, 1994). E 

justamente nesta perspectiva, este estudo busca compreender como a 

constituição de autoria e dos gestos de leitura/interpretação são administrados 

pelas relações sociais institucionalizadas nas comunidades surdas e, 

consequentemente, materializadas em seus discursos. Há de ser 

compreendido que “além da dimensão da própria comunidade discursiva, há 

outras dimensões, como a do sujeito, a dos lugares enunciativos, a dos 

sentidos, das identidades, etc. Todos contidos na materialidade da língua” 

(SOUZA, 1994. p.26). 

 Ressalta-se, entretanto, que em sociedades de visibilidade, a forma de 

“administração” da apreensão dos sentidos gerados pelos sujeitos que a 

compõem, não ocorre na mesma ordem e proporção como nas sociedades de 

cultura ouvinte. Entretanto, a administração dos sentidos existe e pressupõe 

um mundo de visibilidade, do qual decorrem formas de discursividade geradas 

e desenvolvidas por seus sujeitos, a partir de inúmeras expressões corporais. E 

estas, definitivamente, não se restringem à capacidade de produção e 

compreensão linguística, pois traduzem-se em suas significações simbólicas, 

suas representações; a língua em si mesma, as narrativas, a expressão poética 

e literária, o teatro, os brinquedos e as múltiplas tecnologias que utilizam para 

viverem o cotidiano. Todos estes elementos instituídos em fios e trama com a 

discursividade, cada qual com seus próprios traços de subjetivação e história, 

guardam e perpetuam a história das comunidades surdas, fortalecendo sua 

Instituição.  

 Contar histórias, dentro deste contexto, é uma atividade igualmente 

representativa e simbólica, que pertence ao inventário cultural dos grupos 

sociais, sejam eles pertencentes às sociedades indígenas, tribais, ouvintes ou 

surdas. E neste sentido, contar histórias, narrativas, poesias, piadas e 

episódios em Língua de Sinais pelos sujeitos Surdos no seio de sua 

comunidade, são hábitos que acompanham a história de seus corpos. E foi 

                                                                                                                                               
de Goffman,,trata-se de considerar  as instituições como protótipos das  formas múltiplas adotadas pelo 

controle  social moderno. Ao fazermos  parte de uma instituição somos interpelados como indivíduos e 

passamos a ser compreendidos como tais. (FERREIRA, 2012. p.87) 
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partindo desta premissa, que este estudo propôs a análise de algumas 

narrativas oriundas da atividade cotidiana de contar histórias, nas quais os 

corpos-surdos se doaram à expressão narrativa em Língua de Sinais, 

construindo teias de significados e simbologias. Fato que corrobora a certeza 

de que contar histórias não se resume a repetir uma narrativa que outrora fora 

criada, pois os dizeres vão muito além desta concepção. “São efeitos de 

sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de 

alguma forma presentes no modo como se diz. Desse modo, as margens do 

dizer do texto, também fazem parte dele” (ORLANDI, 2010. p.30). São,  

portanto, corpos históricos que contam histórias; que recriam histórias; que (re) 

significam histórias para, na verdade, se fazerem significar.    

 

 

 

1.4 - Corpos em Discurso 

 

As produções discursivas, na visão de ORLANDI (2012, com base em 

PÊCHEUX, 1998), implicam essencialmente, três etapas de igual relevância;  

 

a) Sua constituição em si, na qual se inscreve o contexto histórico- 

ideológico mais amplo; 

b) Sua formulação, que ocorre a partir de condições e circunstâncias 

específicas de produção. 

c) Sua circulação, que é regulada por determinadas conjunturas e certas 

condições específicas. 

 

É factível que as três instâncias que constituem uma produção 

discursiva mostram-se interdependentes nas praticas discursivas, ou seja, os 

sentidos são extraídos da maneira como se constituem, de como se formulam 

e de como circulam (em que meios e de que maneira). Dessa forma, as 

análises dos vídeos selecionados para compor o corpus deste estudo serão 

trabalhadas a partir destes três aspectos, visto que aí se constitui a tessitura do 

texto, ou seja sua discursividade. Constituem pilares estruturais na constituição 

dos sentidos e da atividade interpretativa.  



131 

Entretanto, em determinados momentos de análise, torna-se imperativo 

debruçar-se mais diretamente na etapa da formulação do discurso em Língua 

de Sinais, visto que é, neste momento, que a linguagem ganha vida, que a 

memória se atualiza, que os sentidos se decidem e que o sujeito surdo se 

projeta. “Formular é dar corpo aos sentidos” e, indiscutivelmente, neste 

momento, há um investimento do corpo do sujeito presente no corpo da 

sinalização, na materialidade da sua corporeidade, no momento que a língua 

se manifesta, e este se assume autor do seu próprio discurso, representado 

por expectativas, anseios e história. E por ser naturalmente simbólico, o 

homem tem seu corpo, indissociavelmente, atado ao corpo dos sentidos; 

sujeito e sentido, constituindo-se simultaneamente, sincronizam a 

corporeidade, em toda sua plenitude, com a materialidade da língua e a 

materialidade da história. Ambos são atravessados de discursividade, de 

efeitos de memória que funcionam ideologicamente.      

Nesta perspectiva, portanto, a etapa da formulação, por alguns 

momentos, assume o centro da reflexão analítica dos vídeos aqui elencados, 

de onde se buscam, por entre as condições em que ocorre e por gestos32 

ideológicos de interpretação, os sentidos que os discursos produzidos em 

Corpos Surdos podem revelar, haja vista que não há corpo que não se invista 

de sentidos e simbolismos; e não há forma-sujeito que não se constitua por 

processos de subjetivação, nos quais as instituições e suas práticas 

decorrentes são fundamentais. São corpos que produzem texto; são corpos 

que se mostram impregnados por simbologia e história.  

 

 

 “Embora o texto se apresente para o analista 

como uma unidade imaginária enquanto manifestação material 

concreta do discurso, ele se oferece como um excelente 

observatório do funcionamento do simbólico. Posso assim 

pensar a função analítica do texto como lugar do analista 

trabalhar; na organização (imaginária), a ordem (real) do 

discurso atingindo os processos, a memória, a ideologia pela 

                                                 
32

  A noção de gesto importa na medida mesma em que nos dá acesso a questão da “corporeidade” da 

linguagem. Pela noção de interpretação como gesto, saímos da separação entre as formações discursivas, 

as redes de filiação de sentidos e os traços, as marcas do texto. Pela noção de gesto temos a prática 

simbólica como pratica do corpo e que se corporifica no textual. (ORLANDI, 2012) 
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sua forma imaginaria atestada no texto. A organização do texto 

não expressa dessa perspectiva teórica concepções de mundo 

mas dá indícios de como o autor pratica significações.” 

(ORLANDI, 2012. p. 12)  

 

   

 No início do processo de elaboração deste estudo sobre Corpo 

Surdo e a capacidade de materializar línguas sinalizadas, muitas eram as 

questões a serem discutidas e analisadas profundamente, dada  a magnitude 

das potencialidades corporais e linguísticas deste objeto simbólico que se 

recria no momento da formulação discursiva. Um corpo que se mostra 

desconhecido, estranho, ou até mesmo desconcertante para todos os que se 

furtam a lançar-lhe um olhar mais apurado. Um olhar que posso alçá-lo da 

invisibilidade para a significação do seu texto, do seu produto visual 

impregnado de sentidos, à espera de leituras que possam melhor decifrá-lo, 

interpretá-lo ideologicamente a partir de sua mobilidade corporal. 

 Afinal, é uma mobilidade “que não se inscreve em uma determinação 

exterior, desdobra a si mesma como a expansão do seu centro.” (ORLANDI, 

2011. p. 04) Mobilidade esta, que coloca o corpo Surdo em estado de “jorro”, 

assim como em uma dança que o liberta de qualquer mímica social, pois no 

sentido em que a língua de visibilidade impõe-se sobre seu corpo, não existe 

mais espaço para a coerção do exterior a um corpo que simplesmente 

gestualiza; não se trata de mimeses, não se trata de imitação. É o 

desdobramento do Corpo Surdo sobre si mesmo, em que o sujeito se 

intensifica e se mostra único em sua capacidade discursiva. E para 

compreender melhor este discurso, é preciso, pois, compreender como os 

sujeitos surdos, tramam sua discursividade. Puxar as pontas dos fios que 

tecem a grande teia de significados que se escondem dos detrás dos seus 

gestos, por detrás da sua  língua, por detrás da sua história. Interpretar a forma 

como seus corpos configuram os efeitos de sentido. 

  E diante do transbordo de significações que se escondem sob a 

tessitura da discursividade linguística dos corpos Surdos, é necessário que um 

pesquisador (um historiador de ideias e discursos), ao examinar as produções 

desses sujeitos, esteja atento às condições de produção, recepção e 

interlocução do material selecionado para compor o estudo. Justifica-se daí a 



133 

necessidade da constante análise estratégica por parte desse 

receptor/pesquisador, que não seja voltada apenas para suas expectativas 

pessoais, seus objetivos, seus conhecimentos de mundo. “Ele precisa, 

principalmente, estar atento às pistas deixadas por esses sujeitos, para que o 

texto seja melhor interpretado”33 (TANNEN, 1998: 102). Uma meta a ser 

perseguida nessa perspectiva é a de conseguir explorar e interpretar as 

representações que os sujeitos constroem da realidade, a partir das suas 

próprias experiências sociais, culturais e históricas, ou seja, compreender o 

que representam, para que se possa, posteriormente, compreender as próprias 

representações simbólicas por eles produzidas. 

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Tradução livre de autoria própria do trecho retirado do original “TANNEN, D. Talking voices: 

repetition, dialogue and imagery in conversational discourse. Paris: Mouton Publishers: 1988” 
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2 - Era uma vez...    

 

Toma-se, primeiramente, o discurso do sujeito Bruno para que se possa 

analisar os elementos do fio sintático-discursivo por ele utilizados para recriar a 

sua história de Cinderela. Neste aspecto, em especial, é possível observar que 

suas escolhas derivam de formas particulares de envolvimento tanto com os 

personagens a serem referenciados, quanto com as estratégias utilizadas para 

as marcações das ativações e retomadas dos referentes na progressão da sua 

narrativa. A forma com que o sujeito Bruno recria em seu corpo um ambiente 

de personificação dos personagens demonstra certa preocupação em transmitir 

ao receptor/interlocutor a marcação exata do momento em que assume 

determinados papéis ficcionais (ativando e desativando o personagem no 

decurso da narrativa).  

Muito embora Bruno faça bom uso das estruturas de referência que 

demarcam pontos espacializados para cada referente introduzido no discurso, 

demonstra privilegiar sobremaneira a estratégia sintática da incorporação, 

comumente utilizada em Libras para dar vida aos personagens que 

progressivamente são ativados em sua narrativa. A partir desta escolha 

estratégica, Bruno demonstra preocupar-se em ressaltar explicitamente aos 

possíveis receptores do seu texto, os momentos exatos em que ocorrem as 

“trocas” dos personagens, promovendo uma construção que privilegia a 

teatralidade. Os personagens ganham vida em seu corpo em uma seqüência 

criteriosamente dirigida e se apresentam no palco, espaço de enunciação, por 

gestos sintáticos que se encarregam de acioná-los no plano narrativo.     

E dessa forma, Bruno inicia sua construção, demarcando, ou 

antecipando, previamente aos seus possíveis interlocutores, o momento exato 

em que haverá a mudança da sua posição enquanto narrador (por meio do 

sinal “trocar”), para os personagens que progressivamente ganharão vida em 

seu corpo.  
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Interessante observar o jogo estratégico utilizado por Bruno no momento 

em que se prepara para dar início à introdução de cada personagem da história 

a ser ativado em seu corpo. Preocupando-se em atribuir-lhes, especificamente, 

determinados gestos simbólicos, como “tiara”, “gravata” e “coroa”, Bruno 

concede, desta forma, a oportunidade da constituição dos personagens em seu 

corpo em toda sua plenitude e expressão, como se os símbolos a cada um 

deles atribuído, fosse a concessão necessária para estrelarem no palco da 

enunciação. O corpo de narrador, portanto, subordinado aos gestos instituídos 

de ativação referencial, se desvencilha de sua identidade enquanto forma-

sujeito Bruno, para oferecer uma vida de carne e história aos personagens que 

corporifica. De posse deste jogo complexo de fios – sintaxe, texto, discurso – 

Bruno materializa o príncipe, o cocheiro e a princesa ao se deslocar do seu 

próprio corpo, revelando assim os gestos que utiliza para fiar a tessitura do seu 

texto em uma língua de visibilidade. Uma tessitura tramada diferentemente a 

cada vez que Bruno ocupa a posição vazia historicamente inscrita nos 

enunciados34. Com essa apropriação têm-se os efeitos metafóricos: não é 

qualquer príncipe, nem qualquer princesa, nem qualquer fada, são 

personagens outros que ganham vida por esse deslocamento de corpo. 

                                                 
34

 Foucault em “A ordem do Discurso” (1971) A noção de sujeito em Foucault (1971) se define como 

uma posição vazia que diferentes indivíduos podem ocupar historicamente. 
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A cinderela entra em cena quando, ao fazer sobre sua cabeça o sinal 

simbólico de “tiara”, Bruno deixa de ser o narrador da história e investe seu 

corpo da personagem principal de sua narrativa. 

 

 

  

 

Para tornar-se o cocheiro que conduzirá  a princesa Cinderela ao baile, 

Bruno atribui a este personagem o símbolo da “gravata borboleta”, numa 

alusão, talvez, aos antigos cocheiros que se utilizavam deste adereço em suas 

vestimentas. Neste mesmo momento, sua expressão facial transmuta-se 

simultaneamente, ao recebimento do adereço que lhe confere a permissão 

para ser colocado em cena. 
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 No momento em que aciona o príncipe, Bruno gestualiza sobre sua 

cabeça o sinal de “coroa”, permitindo assim que o posicionamento em seu 

corpo assuma o personagem, investido de sua realeza. 

 

 

.  

 

 Impossível não perceber neste mecanismo simbólico utilizado por Bruno, 

uma enorme proximidade com as proposições de Bakhtin (1981) acerca do uso 

de “máscaras” nos ritos carnavalescos. Estes, configuram para o autor em tela, 

o lócus privilegiado da inversão, da troca dos papéis, de onde decorre a 

apropriação do cetro simbólico por parte dos excluídos, marginalizados ou 

estigmatizados, numa espécie de explosão de alteridade, privilegiando-se, 

justamente, o marginal, o periférico, o excludente. O mascaramento, nas 

festividades carnavalescas, “revoga antes de tudo o sistema hierárquico e 

todas as formas conexas de medo, coerção, reverência, devoção, ou qualquer 

outra forma de desigualdade social entre os homens” (BAKHTIN,1981. p.105); 

representa a liberdade, o extravasamento, é um mundo às avessas, no qual um 

corpo individual deixa de ser ele mesmo para se unir a outros corpos 

simbólicos por meio das fantasias e das máscaras.  

 È factível que, o uso das máscaras constituiu-se como um elemento 

simbólico de elevada importância nas festividades carnavalescas, visto que seu 

uso promovia a confusão e a dissolução das identidades individuais, 

agenciando o triunfo da alteridade sobre o sistema coercitivo. Entretanto, 

compreendido seu uso de maneira metaforizada nesta análise, sob a 
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configuração dos símbolos (tiara, coroa e gravata) utilizados por Bruno para dar 

vida aos personagens em seu corpo, é possível observar a proximidade do seu 

gesto de “mascarar-se”, travestir-se a partir dos símbolos que investe sobre 

seu corpo, como um grande ritual de inversão: não é um corpo estigmatizado, 

que está ali, é um Príncipe que se desvela.  Se gatas borralheiras viram 

princesas, se abóboras surgem como suntuosas carruagens, por que não se 

valer da mesma magia? Uma magia, não acionada por uma varinha de condão,  

mas sim por um corpo pleno de sentidos que permite a Bruno valer-se da 

mesma  fantasia. 

O significado das máscaras, na concepção bakhtiniana, extrapola a 

noção corriqueira de simples adereço, haja vista sua capacidade simbólica de 

abarcar inesgotáveis sentidos ao transformar-se em manifestações subjetivas e 

metafóricas da própria constituição individual. As máscaras encobrem os 

rostos, e assim libertam, disfarçam, dissimulam, fornecem outras identidades 

ao seu usuário, promovendo a diluição do “sentido único” e relativizam a 

verdadeira constituição identitária e, consequentemente, as filiações 

institucionais. 

 

  “A máscara é a expressão das transferências, das 

metamorfoses, das violações das fronteiras naturais; a 

máscara encarna o princípio do jogo da vida, está baseada 

numa peculiar inter-relação da realidade e da imagem, 

característica das formas mais antigas dos ritos e espetáculos.” 

(Bakhtin, 1999. p.35)  

 

 

 Ao promover a metamorfose física e corporal, ocultando e recriando a 

identidade dos sujeitos que as põem, as máscaras travestem e renovam-nos, 

concedendo-lhes a relativização do contexto social a que estão vinculados. Ao 

diluir as fronteiras que delimitam quem é o sujeito “real” por detrás da máscara, 

encobre-se a realidade com uma imagem-símbolo, tais como a tiara, a 

gravata, e a coroa utilizadas por Bruno, e dessa forma, incorporam a 

ambivalência plena das significações. Nessa perspectiva, é possível 

compreender que Bruno, ao encobrir-se pelas máscaras por ele pré-definidas, 

proporciona a si mesmo a possibilidade de ser outro, promovendo uma 
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metamorfose física que se amplia em múltiplas identidades. Identidades estas, 

que libertam seu corpo do aprisionamento a uma verdade de sentido único. 

Relativizando assim, conforme sugerido por Bakhtin(1999), seu papel social e 

sua constituição enquanto sujeito.   

 Confrontando as estratégias sintático-discursivas escolhidas por Bruno 

para tecer sua a narrativa com as escolhas feitas por Daniela ao recontar a 

história de Cinderela, é possível, igualmente, identificar pela incorporação, a 

tomada de seu corpo pelos personagens referenciados no decurso da sua 

tessitura. Entretanto, as estratégias utilizadas para marcar a referencialidade e 

a progressão dos personagens ativados em sua formulação discursiva, diferem 

sobremaneira das estratégias escolhidas por Bruno.  

Muito embora a técnica da incorporação esteja também muito presente 

em sua construção, é observável que Daniela promove maior investimento na 

utilização e deslocamento no espaço virtual da enunciação, transformando seu 

corpo em um instrumento veloz, ágil e progressivo, no que tange a sua 

mobilidade durante a atividade narrativa. E é, justamente, a mobilidade do seu 

corpo, que se responsabiliza pela ativação e desativação dos referentes 

linguisticos, demarcando-os por sutis mudanças de posicionamentos no 

ambiente espacializado. A sintaxe da Libras toma seu corpo e promove a 

referência por intermédio da dêixis.  

 A simbologia das máscaras, observada com destaque nas formulações 

discursivas de Bruno, não se acionam da mesma forma na construção de 

Daniela. Conforme analisado anteriormente, Bruno o faz por meio de símbolos 

pré-determinados, que, ao serem introduzidos ao corpo, deflagram a 

referencialidade. Diferentemente, as máscaras em Daniela são acionadas pela 

sua própria mobilidade corporal no espaço de enunciação, pela troca do seu 

posicionamento, pela curvatura do seu ombro, que oportuniza ao seu corpo 

surdo envolver-se em diferentes personagens, promovendo sua dissolução em 

múltiplas e inesgotáveis identidades; o corpo se mostra como um espaço 

reservado à transgressão, renovado, ocultando sua realidade de sentido único 

e trazendo, “a alegria das alternâncias e das reencarnações, a alegre 

relatividade, a alegre negação da identidade, a negação da coincidência 

consigo mesmo” (BAKHTIN, 1999. p. 35).  
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Retomando LYONS (1981) nos aspectos concernentes à 

referencialidade pronominal e dêixis, desmistifica-se o conceito de que os 

pronomes são invariavelmente substitutos diretos dos substantivos, cuja função 

principal residiria na atividade de remissão e progressão dos referentes em 

atividade discursiva. Na concepção do autor, entretanto, o contexto pronominal 

estaria fundamentalmente atrelado a sua função mais básica e primordial que é 

a função dêitica ou indicial. Ou seja, os pronomes devem ser definidos como 

puramente dêiticos, uma localização espaço-temporal no contexto do 

enunciado. Lyons assegura que o termo dêixis origina-se da noção de 

referência gestual, ou seja, na identificação do referente pelo significado de 

algum gesto corporal por parte do falante. E neste sentido, qualquer expressão 

referencial que apresente as mesmas propriedades lógicas dos gestos 

corporais é, indiscutivelmente, dêitica.  

A questão dos pronomes e da referencialidade em Língua de Sinais 

tornou-se um assunto bastante polêmico e discutido entre os pesquisadores 

das áreas da linguagem e da surdez, visto que existem diferentes visões e 

concepções sobre o tema em questão. Muitos acreditam que o sistema 

pronominal em língua de sinais se definiria, essencialmente, como um sistema 

de referência dêitica representado pela apontação de algumas categorias (tais 

como os pronomes de primeira pessoa).  Outros, no entanto, assumem que 

não existe a categoria pronominal em Língua de Sinais (lidando apenas com a 

não-pessoa35), e portanto, as referencias pronominais seriam caracterizadas, 

fundamentalmente, por dêixis, fato que vai ao encontro das proposições de 

LYONS (1981) em se tratando das propriedades de expressão referencial a 

partir de gesto corporais  . 

 Neste sentido, observa-se nas imagens abaixo selecionadas a partir de 

trechos da narração do diálogo travado entre a Fada madrinha e Cinderela, o 

momento em que o corpo de Daniela assume a estrutura de referência de cada 

personagem, demarcando-os precisamente, aos possíveis receptores do seu 

texto. Posicionada como fada madrinha, Daniela direciona seu corpo, seu olhar 

e sua sinalização ao espaço oposto destinado à Cinderela, como se estivesse, 

de fato, a ela se reportando e, com semblante de indagação, pergunta–lhe o 

motivo de tamanha tristeza.  

                                                 
35

 A definição de “não-pessoa” é formulada em Benveniste, Problemas de Linguística Geral, UNICAMP, 

Campinas Editora,  1988,  Pontes, 2001, focando somente Eu e Tu como as pessoas do discurso.  
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  Com desenvoltura e destreza, investido de significações, seu corpo 

posiciona-se no espaço destinado à referenciação de Cinderela e com seu 

dorso direcionado à estrutura de referência da fada madrinha, sua interlocutora 

neste momento, demonstra surpresa ao seu inesperado aparecimento e, 

simultaneamente, comunica que está, de fato, muito triste e chorosa.   

 

 

 

 De volta ao posicionamento da fada madrinha,  Daniela imprime ao seu 

rosto um semblante de dúvida, no intuito de transmitir aos seus possíveis 

receptores, a idéia de real preocupação com a situação de Cinderela e que 

pensa numa possível solução para seu problema. 
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É importante ser ressaltado que, as estruturas de referência 

preliminarmente estabelecidas pelos produtores discursivos, podem ser 

alteradas durante o discurso em Língua de sinais, sendo essa mudança 

deflagrada por vários aspectos concernentes a sua sintaxe, tais como a 

alteração nas expressões faciais, na postura corporal e no estilo de sinalização. 

Dessa forma, é igualmente possível, do ponto de vista da gramática das 

Línguas de Visibilidade, a existência de um número indefinido de referentes 

ativados simultaneamente no decurso da formulação discursiva. Isso se deve à 

compatibilidade de existir, entre dois pontos de estrutura de referência já 

ativados no discurso, o estabelecimento de outras estruturas referenciais. 

Obviamente, existem limitações perceptuais e memoriais na implantação e 

execução deste sistema discursivo tão complexo e, portanto, no 

estabelecimento de um diálogo corriqueiro entre sujeitos Surdos sinalizantes, 

raramente são ativados mais de cinco pontos estruturais para o 

estabelecimento das referências linguísticas.  

 E no decurso da narrativa de Daniela, é possível observar a alteração da 

estrutura de referência preliminarmente construída por ela para marcar a 

ativação de Cinderela e da Fada Madrinha, no intuito de introduzir novos 

personagens em sua formulação discursiva. Esta alteração, no entanto, não 

rompe ou compromete a cadeia coesiva da sua narrativa, pois o personagem 

que passa a ocupar o espaço de referenciação da fada madrinha é 

primorosamente constituído em seu corpo, rico em expressividade e 
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subjetivações, não possibilitando assim, equívocos ou ambiguidades na 

recepção do seu texto.  Alterando-se então o ritmo, o olhar, a expressão facial 

e os trejeitos, que passam a ser característicos ao personagem masculino, o 

corpo de Daniela se “mascara” na personificação do príncipe, assumindo neste 

momento a centralidade do diálogo com Cinderela.  

A forma como Daniela constrói os contornos característicos do 

personagem príncipe, parecem de fato ressaltar a capacidade libertária que as 

“máscaras” proporcionam aos sujeitos que as utilizam, visto que seu corpo 

individual traveste-se de uma nova realidade, proporcionando o surgimento de 

construções subjetivas que revelam talvez, aspectos implícitos mais profundos 

da própria realidade cotidiana. Ao ocupar a estrutura de referência 

anteriormente destinada a fada madrinha, o personagem “príncipe” ganha 

proeminência em sua narrativa, mostrando-se altivo, seguro e sedutor, fato 

percebível pela forma como Daniela posiciona os braços, estufa os peitos e 

mantém um olhar de sedução dirigido ao ponto de referência previamente 

destinado a Cinderela, nos momentos em que o príncipe é acionado por seu 

corpo. 

 

. 

   

 A partir deste momento, a centralidade da narrativa se transfere para o 

diálogo travado entre o príncipe, que assume o lado direito do espaço de 

enunciação e Cinderela, que mantém sua referência marcada na na parte 

esquerda. Interessante, entretanto observar, que a partir do momento que o 

príncipe ganha vida, as representações de Cinderela em seu corpo, nos 

momentos em que está ativada, também se alteram. Aquela princesa chorosa, 
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entristecida e assustada que se encontra com a fada madrinha, cede lugar a 

uma nova configuração feminina; seu semblente torna-se plácido, bastante 

feminino e graciosa. Sua sinalização também se modifica, tornando-se mais 

pausada em termos de velocidade, mais doce e tranquila a partir de uma 

gestualização que se harmoniza com a imagem que deseja transmitir da nova 

Cinderela que se apropria do seu corpo. 

 

 

 

 

 

 Os referentes “príncipe” e “Cinderela” alternam-se no espaço de 

enunciação até o momento em que a princesa, trajando virtualmente seu lindo 

vestido de baile, desce da carruagem e chega ao baile. Neste momento, 

simbólico e mágico da glorificação de Cinderela, as estruturas de referência, 

previamente constituídas para imprimir a progressão e a retomada dos 

referentes no decurso de sua narrativa, novamente se alteram. Daniela, 

instrumentalizada em seu corpo surdo, precisa dar conta de colocar em 

primeiro plano dois personagens simultaneamente, sem recorrer a desativação 

dos mesmos. E neste momento único e surpreendente da discursividade em 

Línguas de Visibilidade, o corpo de Daniela agilmente se reconstrói e imprime 

as estruturas de referência uma nova e surpreendente configuração.  

Daniela, então, retira Cinderela do espaço pré-estabelecido para sua 

referenciação (espaço esquerdo do plano), transferindo-a para o seu dedo 

indicador, de modo a solucionar a necessidade de ambos, princesa e príncipe, 
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figurarem ao mesmo tempo em primeiro plano. Dessa forma, com seu corpo e 

semblante simbolicamente travestidos em príncipe, Daniela constrói a imagem 

de admiração, encantamento e surpresa, ao ver ao longe, Cinderela chegando 

ao baile. Realmente, é admirável a capacidade deste corpo de desdobrar-se 

em sentidos; em mostrar suas potencialidades a partir do encontro dele mesmo 

com as barreiras que insurgem a sua volta e que, talvez, pudessem impedi-lo 

de executar a plenitude da sua discursividade enquanto Corpo Surdo. Mas é, 

de fato, no limiar de sua corporeidade que ele se mostra potencialmente 

realizável, dinâmico e surpreendente. 

 

 

 

 

  

De volta ao enquadre em primeiro plano da narrativa, Daniela desativa 

Cinderela de seu dedo e a reconduz a sua antiga estrutura de referência. E 

neste momento, o príncipe de volta ao seu corpo, convida Cinderela para 

bailar, direcionando seu olhar e seu dorso ao espaço virtual previamente 

estabelecido para abrigar a princesa, em um jogo de cena tão perfeito, e tão 

harmoniosamente produzido, que remete o receptor aos recortes de cena de 

uma filmagem cinematográfica. 
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 Diante da aceitação de Cinderela, inicia-se a preparação para a 

emblemática cena da dança dos personagens príncipe e princesa, no momento 

em que seus movimentos se tornam leves e ritmados, como se todo o seu 

corpo estivesse envolto na atmosfera do baile. Seus olhos se fecham e seu 

semblante traduz o prazer que a dança proporciona ao corpo, esquecendo seu 

peso, suas contradições, suas angústias; “reinventando seu próprio corpo, pois 

o liberta de qualquer mímica social, de qualquer convenção.” (ORLANDI, 2011. 

p. 05)   
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E, novamente, para dar projeção ao príncipe e a Cinderela, 

simultaneamente, enquanto bailam, o corpo de Daniela recorre a estratégia de 

retirá-los de suas estruturas de referência e trazê-los para a ponta dos seus 

dedos, enquanto seu corpo, ainda mascarado em dança, mantém, como pano 

de fundo, o ritmo e a cadencia para a desenvoltura do bailado dos 

personagens. A partir de uma única imagem, Daniela consegue imprimir em 

seu corpo, de uma só vez, a projeção de vários acontecimentos em um mesmo 

plano, como se as configurações sintáticas que imprime a sua sinalização 

proporcionassem uma leitura interpretativa em terceira dimensão. 
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Comparando as estratégias sintático-discursivas utilizadas por Daniela 

com as técnicas utilizadas por Bruno no sentido de costurar sua trama 

discursiva, é possível observá-lo em gestos que se aproximam aos mesmos 

recursos utilizados por Daniela no sentido de colocar vários personagens ao 

mesmo tempo em enquadre de primeiro plano. Analisando, portanto, a 

construção de Bruno, é possível visualizar semelhante mecanismo sintático  

para conseguir ressaltar o impacto causado a todos os que estavam no baile 

pela chegada triunfal de Cinderela. Com rapidez e destreza, após narrar a 

chegada de Cinderela ao baile e sinalizar a surpresa de todos os convidados 

com a chegada da princesa, Bruno desativa todos os personagens do seu 

corpo, mantendo-se com a máscara de narrador do conto. Posteriormente, 

projeta a coletividade do baile em seus dedos, que estão posicionados à altura 

do campo de visão dos seus olhos, virando-se rapidamente em direção ao 

ponto de referência previamente designado a Cinderela.  

Com esta estratégia, Bruno consegue transmitir claramente aos seus 

interlocutores, a idéia de que TODOS que estão no baile, voltaram seus 

olhares e sua atenção à chegada de Cinderela, enquanto, simultaneamente, 

prossegue a narrativa. Logo em seguida, os convidados do baile são 

desativados de seus dedos e retornam à posição inicial, figurando em segundo 

plano. 
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É factível a potencialidade e a destreza do corpo surdo em reproduzir o 

cenário da história de Cinderela a partir de vários espaços e vários 

personagens simultaneamente, demarcando-os criteriosamente, por sutis 

movimentações no espaço de visibilidade. Espaços estes, responsáveis pelas 

marcações e sincronicidade no mecanismo de ativação e desativação dos 

personagens, pois em cada um deles, existe uma estrutura referencial própria, 

uma ordem de ativação no discurso e uma coerência interna que lhe concede 

significado.  

Surpreendentemente, constata-se nesta análise, que não existe a 

possibilidade de ocorrer a construção de referentes ambíguos no interior da 

estrutura deste sistema de referenciação. Sentenças em línguas orais que 

poderiam suscitar ambiguidade na interpretação dos referentes são 

interpretadas, traduzidas e desfeitas em Línguas de Sinais, justamente pelo 

uso deste sistema de referência pronominal distinto, que estabelece para cada 

referente pronunciado, um ponto estrutural específico e uma colocação 

corporal diferenciada. A utilização do espaço de enunciação, neste sentido, 

torna-se sistemático, favorecendo a identificação clara e correta dos referentes 

citados, cujas retomadas e remissões ocorrem explicitamente pela atividade 

corporal, assim como observado tanto nas construções de Bruno, quanto de 

Daniela.  

A expressividade, o deslocamento, o ritmo e a mobilidade, ditam a 

referência e os personagens se materializam no fio discursivo, 

progressivamente. Todos, simultaneamente, percebidos e interpretados, como 

componentes dos gestos que agregam diversos códigos e subjetivações 

metafóricas, cujas leituras demandam conhecimento e compreensão das 

línguas e das culturas de visibilidade, mediante as quais, os gestos dos 

receptores “lêem” suas estruturas e, o corpo surdo produtor, incumbe-se de 

elaborar suas configurações.  

 Muitos são os sentidos extraídos a partir da leitura das imagens que 

compõem este estudo; todos igualmente impregnados de subjetivações, 

simbolismos e história. Imagens parafrásicas que carregam processos de 

significação que estes textos atestam, permitindo a este estudo detectar os 

gestos de interpretação que neles se inscrevem. Como afirmado por 

PÊCHEUX, 1998 (apud ORLANDI, 2010), é preciso, pois, inaugurar-se por 
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meio da Análise do Discurso, novas e inesgotáveis maneiras de “ler” um texto e 

que estas novas maneiras sejam capazes de trabalhar no limiar tênue da 

opacidade inerente ao discurso, bem como as ilusões dos seus sujeitos. E as 

ilusões que impregnam estes gestos não podem, de fato, serem descartadas, 

visto que proporcionam à leitura uma possibilidade de tornar visível o que é a 

textualização do político, trazendo para a descoberta as relações de poder, a 

historicidade dos sujeitos, o modo de constituição do discurso nos sujeitos, na 

sociedade e na história. 
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2.1 – Eis aqui Cinderela...  

 

 

por Bruno: 

 

 

 

 

e por Daniela: 
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   Buscar compreender a referida ilusão que liberta os corpos surdos por 

detrás das máscaras que utilizam, no momento em que se deixam transfigurar 

pelos personagens é, portanto, uma forma de compreender a constituição 

ideológica desses corpos, revelando pistas que possam ter sido por eles 

deixadas, no momento das formulações discursivas. Neste sentido, as 

construções que recriam Cinderela, personagem central das narrativas 

analisadas, nos fornecem um importante instrumento de compreensão dessas 

possíveis pistas, devido à magnitude simbólica dos aspectos que a 

(re)significam. Cinderela, nos Corpos Surdos, não mais se apresenta linear 

como nos contos de fada. Diferentemente assume as subjetivações dos 

sujeitos que a constroem; e compreender seus efeitos nos corpos que a 

recebem, é permitir-se jogar com a alteridade, colocando-se no papel do outro, 

decifrando possíveis deslizamentos, possíveis derivas e possíveis filiações 

ideológicas. 

Tomando, portanto, a narrativa de Bruno como ponto de partida, no que 

se refere à tessitura do personagem principal da história, Cinderela, e os 

gestos de leitura a ele atribuídos, permite a este estudo perceber, com relativa 

nitidez, os aspectos de individuação do seu discurso. A partir de elementos 

bastante característicos que envolvem a trama dos fios que tecem sua 

discursividade, o momento em que Bruno faz surgir Cinderela em seu corpo, 

torna-se mágico, tomado por simbolismos e significações.  

Para dar vida à princesa, primeiramente, Bruno “mascara-se” com a 

tiara, objeto referente que permite ativar o personagem em seu corpo e que dá 

à Cinderela o direito corporificar-se como protagonista na cena principal. 

Posteriormente, utilizando movimentos corporais que fazem alusão ao ato de 

vestir-se, Bruno traveste–se de princesa e, virtualmente “fantasiado” com as 

longas saias utilizadas pela ex-borralheira, o sujeito permite-se recriar em outra 

identidade. Por  detrás da fantasia e da máscara que recobrem seu corpo e seu 

rosto, ocultando sua real identidade, Bruno transforma-se em uma metáfora 

viva de Cinderela.  
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 E nesse ponto, torna-se imperativo trazer, mais uma vez, à discussão o 

conceito de metáfora em Análise do Discurso, que não a concebe da mesma 

forma que na retórica, como mera figura de linguagem, mas sim como um 

elemento de transferência de sentidos. Haja vista que os sentidos não são 

predeterminados por propriedades da Língua, eles são de fato, constituídos 

pelas formações discursivas e, neste sentido, os elementos significantes não 

possuem um sentido próprio, preso exclusivamente a sua literalidade. 

Contrariamente, não existe sentido sem metáfora, pois, segundo PÊCHEUX 

(1998. p. 23), “o sentido é sempre extraído de uma palavra, uma expressão ou 

um elemento que se sobreponha a outra palavra, outra expressão, outro 

elemento”. E é justamente, por esta sobreposição, essa transferência (meta-

phora), que os elementos significantes passam a se confrontar e a se 

revestirem de sentidos. Nessa perspectiva, é possível compreender que 
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elementos, linguisticamente iguais, podem significar diferentemente porque se 

inscrevem em formações discursivas igualmente diferenciadas. E neste 

sentido, compreender o processo metafórico revelam-se imprescindíveis as 

leituras das imagens aqui representadas, haja vista a particularidade com que 

cada sujeito constrói sua própria narrativa. 

 E Cinderela, no Corpo Surdo Sinalizante, porém simbólico do sujeito 

Bruno, assume traços característicos da sua história, da sua carne. Personifica-

se em seu corpo e transborda sentidos constituídos a partir de uma lógica 

própria, assegurada por inusitadas e surpreendentes construções ideológicas, 

permitindo-nos compreender que, os elementos significantes “não têm um 

sentido neles mesmos, eles derivam seus sentidos das formações discursivas 

em que se inscrevem”. (ORLANDI, 2010. p.43)  

 

 

 

 

 

E a Cinderela aqui assume traços femininos, delicados e expressivos. 

Um olhar inquestionavelmente meigo, que ressalta a configuração facial de 

fragilidade impressa em seu rosto, enquanto seus braços e mãos pendem ao 

longo do seu corpo, como se desejassem enfatizar as longas vestes usadas 

pela princesa. A Cinderela reconstruída por Bruno, no entanto, apesar de ser 

possuidora de primorosa beleza física, bondade e alteridade, conforme 

enfatizado em sua narrativa carrega em sua constituição marcas de um 
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profundo sofrimento a ela imposto pela vilania e pela maldade das suas irmãs 

invejosas. No decorrer de suas proposições acerca dos maus tratos sofridos 

por Cinderela, o discurso de Bruno torna-se rigoroso e exaltado ao descrever 

toda sorte de sofrimento, dor e discriminação impostos à meiga princesa. A 

consternação e a amargura de Cinderela ganham projeção em sua narrativa e 

Bruno não mede esforços em travestir seu corpo com todo o sofrimento 

passado pela borralheira, enquanto refém da maldade alheia, na tentativa de 

transpor aos seus interlocutores a magnitude da dor da heroína que assume 

seu corpo.  

Os sentidos aqui impressos não são predeterminados por propriedades 

da língua em si, mas sim ancorados em relações constituídas nas próprias 

formações discursivas, entrecruzando-se como histórias constitutivas de um só 

corpo. No entanto, “é preciso não pensar as formações discursivas como 

blocos homogêneos funcionando automaticamente. Elas são constituídas pela 

contradição, são heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas, 

configurando-se e reconfigurando-se continuamente em suas relações” 

(ORLANDI, 2010. p.42). 
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 A forma como Bruno descreve o preconceito cristalizado na construção 

da sua Cinderela e os castigos a ela imputados pelas irmãs, parecem misturar-

se com sua própria história enquanto corpo Surdo. São detalhes retratados de 

forma bastante particular e minuciosa, recriando, em sua narrativa, partes de 

uma história que não foi contemplada no texto escrito, previamente 

disponibilizado para a leitura. A evidência do sentido, aqui, resultado de seu 

efeito ideológico, parece tornar explicito seu caráter material, revelando a 

historicidade que fundamenta sua construção, da mesma forma que a 

identidade do sujeito, neste momento, mostra-se interpelado ideologicamente 

pela sua inscrição em uma determinada formação discursiva. 

 E este parece ser, de fato, o trabalho da ideologia na constituição das 

formas-sujeito, produzindo evidencias, colocando o homem na relação  

imaginária com suas condições materiais de existência. Assim considerada, a 

ideologia não é um sistema de ocultação, mas sim uma função preponderante 

e necessária nas relações existentes entre linguagem e mundo, refletindo-se 

uma sobre a outra, os efeitos imaginários desta justaposição. 

 

 

 “Enquanto prática significante, a ideologia aparece como 

efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com a 

história para que haja sentido. E como não há uma relação 

termo a termo entre linguagem/mundo/pensamento essa 

relação torna-se possível porque a ideologia intervém com seu 

modo de funcionamento imaginário. São assim as imagens 

que permitem que as palavras “colem” com as coisas. Por 

outro lado, como dissemos, é também a ideologia que faz com 

que haja sujeitos. O efeito ideológico elementar é a 

constituição do sujeito e pela interpelação ideológica do 

indivíduo em sujeito inaugura-se a discursividade.” (ORLANDI, 

2010. p.47) 

 

 

  Merece destaque neste contexto, a forma como Bruno, na estrutura de 

referência do narrador, conduz a construção do ambiente hostil em que vivia 

Cinderela, no qual a segregação e a coerção mantinham-na sob rígida 
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disciplina e controle.  Com riqueza de detalhes, Bruno descreve toda sorte de 

maus tratos sofridos por Cinderela, bem como a forma rígida com que as irmãs 

a tratavam e a mantinham sob o jugo da opressão. Interessante perceber a 

forma com que Bruno descreve as irmãs de Cinderela, lançando mão do sinal 

de “sacanas/sacanagem” para transmitir em seu discurso a ideia de repúdio ao 

comportamento das vilãs para com a borralheira. Cabe ressaltar que, ao longo 

de sua narrativa, este mesmo sinal é retomado por diversas vezes, sempre que 

as irmãs malvadas são reativadas linguisticamente, demonstrando, com esta 

atitude, que a escolha por esta determinada denominação não foi um equívoco 

ou uma colocação adjetiva indevida no decurso da história. Ao contrário, a 

reiteração do seu uso, transmite a ideia de que a escolha por este sinal 

específico foi proposital e criterioso no que tange a transmitir aos seus 

receptores, o real sentimento de aversão para com as atitudes indevidas 

direcionadas à Cinderela.    
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 Ao desativar em seu corpo a máscara do narrador, e assumir as 

identidades maquiavélicas das irmãs maldosas de Cinderela, seu semblante 

torna-se fechado e opressor, incorporando, em sua constituição, toda a força 

coercitiva que oprime e segrega a frágil princesa. Neste momento, ao dialogar 

com Cinderela, uma das irmãs, afastando-se da estrutura de referência a ela 

destinada, demonstra todo seu sentimento de hostilidade e segregação, 

utilizando claramente a sinalização e a linguagem corporal para transmitir a 

ideia de que a borralheira oprimida deveria ser “colocada (alguma coisa ou 

alguém) à parte.” Tal atitude, parece determinar, inquestionavelmente, qual era, 

de fato, o lugar que a pobre princesa deveria ocupar; na verdade, um lugar de 

não pertencimento, um lugar à parte nas relações institucionais familiares e 

sociais. Lugar de exílio e segregação.  

 

 

 

 

 

A forma como Bruno delineia sua recriação de Cinderela, parece 

sustentar a proposição de que, todos estes sentidos, por ele construídos na 

tessitura de sua narrativa, já foram ditos por alguém, em algum lugar em outros 

momentos, mesmo que muito distantes. Mas que ainda assim, reverberam e 

produzem efeito sobre o seu dizer; e que, a memória discursiva 
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(Interdiscurso) sustenta e influencia o seu discurso, em uma rara 

estratificação de formulações já feitas e constituídas historicamente e, que 

inesperadamente, vão construindo agora sua história de sentidos.  

 

 

 “O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo 

como o sujeito significa em uma situação discursiva dada. Este 

é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória 

discursiva – o saber discursivo que torna possível todo dizer e 

que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está 

na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra.”  

(ORLANDI, 2010. p.31) 

 

 

  O detalhamento das atitudes ríspidas e desumanas com que as irmãs 

tratam Cinderela, prossegue em seu discurso e Bruno, mascarado pela vilania 

das malvadas irmãs, descreve uma a uma, todas a atividades domésticas que 

Cinderela deve desempenhar no sentido de manter a casa limpa e arrumada. 

Nesta parte da narrativa, sua sinalização adquire um ritmo frenético e enfático. 

Seus sinais se interpelam uns sobre os outros, tamanha força e velocidade 

impressas na sua sinalização. E direcionado ao ponto de referência destinado  

Cinderela, Bruno se projeta como um gigante sobre a frágil criatura, dando-lhe 

ordens e coagindo-a na realização das tarefas. Com truculência, exige a 

obediência de Cinderela aos seus comandos, projetando com altivez seu 

queixo pro alto e mantendo os dedos em riste em movimentos sistemáticos de 

cima para baixo, como se desejasse transmitir a ideia de que, diante de suas 

ordens, não haveria chance de questionamento. E alongando seus braços 

circularmente por todo o espaço de enunciação, ainda com os dedos em riste, 

Bruno ordena que tudo o que fora ordenado, deve ser realizado por todos os 

cantos da casa.    
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E que tudo deveria ficar muito limpo e asseado, conforme fora por ele 

ordenado, quando na interpretação da madrasta e das irmãs maldosas de 

Cinderela. 
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 Neste ponto de sua narrativa, é possível identificar um relativo prazer 

demonstrado por Bruno em “mascarar-se” com a vilania das irmãs de 

Cinderela, a julgar pela projeção que estes personagens alcançam em sua 

formulação discursiva, deixando para trás a posição de meras coadjuvantes 

para serem recriadas como personagens de destaque e relevância. O poder 

transgressor das máscaras nesse sentido parece fazer, realmente, toda 

diferença no discurso de Bruno, pois favorece a diluição das realidades 

pessoais e sociais devidamente constituídas, promovendo o triunfo da 

alteridade e da transgressão pelo período em que esteve devidamente 

protegido pelo mascaramento.  

 E Bruno, como se estivesse protagonizando um monólogo de uma 

grande peça teatral, se apodera da eficácia que o uso das máscaras lhe 

confere, para dar vida, sucessivamente, aos vários personagens que recria em 

sua narrativa, mesmo atuando sozinho em seu simbólico palco da enunciação. 

Algo comparado à mágica dança das máscaras no teatro grego, em que um só 

ator representava, com destreza e habilidade, vários personagens ou, 

simplesmente, a representação de determinados estados de espírito dos 

mesmos (o triste, o feliz, o decepcionado), a partir somente, das trocas dos 

artefatos em seu rosto.  
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 É liberdade plena, extravasamento, explosão de alteridade em poder 

viver, mesmo que momentaneamente, a verdade e a força do outro. Mas, ao 

retirar as máscaras que lhe conferem poder da inversão, Bruno reativa a 

fragilidade e a doçura de Cinderela em seu corpo que, inquestionavelmente, 

oprimida e segregada, suplica por ajuda. E é neste sentido que os sujeitos são 

intercambiáveis.  

 

 

 “Devemos lembrar que o sujeito discursivo é pensado 

como posição que ocupa Não é uma forma de subjetividade, 

mas um lugar que ocupa para ser sujeito do que diz. É a 

posição que deve e pode ocupar todo o indivíduo para ser 

sujeito do que diz. O modo como o sujeito ocupa seu lugar, 

enquanto posição, não lhe é acessível, ele não tem acesso 

direto à exterioridade que o constitui. Da mesma maneira, a 

língua também não é transparente nem o mundo diretamente 

apreensível quando se trata da significação, pois o vivido dos 

sujeitos é informado, constituído pela estrutura da ideologia.” 

(PÊCHEUX, 1975. p. 164) 
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 O efeito metafórico resultado da trama discursiva de Bruno, é 

essencialmente, um fenômeno semântico; a deriva, produzida por sua 

substituição contextual, na qual se percebe, a partir deste deslizamento, é a 

constituição de novos sentidos em sua tessitura. Como este efeito demonstra 

ser uma característica inerente às línguas naturais, há de se considerar que 

não há sentidos, sem a possibilidade de sucessivos deslizamentos, ou sem a 

injunção dos gestos de interpretação. “Isto nos permite colocar a interpretação 

como constitutiva da língua (sistema sintático intrinsicamente passível de jogo), 

ou melhor, isto nos autoriza a dizer que a língua dá lugar à interpretação.” 

(PÊCHEUX, 1975. p.174). E, neste sentido, há de se concluir que a 

historicidade, atravessada no discurso produzido por Bruno, justamente 

representada pelo transbordo de deslizamentos de sentidos que instalam o seu 

dizer no jogo das diferentes formações discursivas, estabelece, 

inexoravelmente, uma relação incontornável com a alteridade, numa 

sobreposição de uma forma material por outra, que estabelecem novas e 

inusitadas formas de significação.    

 Ao confrontar a recriação de Cinderela organizada por Bruno e a 

produção de Daniela ao recriar o mesmo conto, é possível identificar duas 

formulações discursivas infinitamente distintas, lugares de constituição 

histórica, igualmente diferenciados, duas formas-sujeito, duas maneiras de 

(re)significar Cinderela. E a diferença não reside somente na particularidade da 

sinalização utilizada por cada um deles, mas indiscutivelmente, porque a 

Cinderela é outra, mascarando diferenciadamente as formas-sujeito e 

constituindo-se em diferentes “corpos–territórios”, que na forma de palco, 

colocam em cartaz eventos subjetivos da expressividade linguística dos seus 

indivíduos.  As transferências presentes nos processos de identificação desses 

corpos constituem uma pluralidade inquestionável de diferentes filiações 

históricas, o que ressalta e evidencia a certeza de que se pode contar a mesma 

história, mas contar diferente.  

 E neste aspecto, a Cinderela que traveste o corpo de Daniela é 

construída por outros vieses, recebe outras cores e outras particularidades. 

Sua Cinderela é feminina, mas não fragilizada ou sacrificada como aquela 

recriada por Bruno. Possui traços leves, doces e belos, conforme prescreve o 

imaginário que regula a criação de uma princesa. No entanto, seu semblante 
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mostra-se sempre altivo, transmitindo aos seus interlocutores, a ideia de que 

Cinderela é confiante de sua beleza, e de sua posição hierárquica de nobreza 

sobre os demais súditos que devem reverenciá-la em admiração. Para 

conseguir passar tal imagem, ao mascarar-se de Cinderela, no momento em 

que se traja magnificamente para o baile real, Daniela imprime ao seu rosto 

expressões de altivez e superioridade; mantém seu queixo erguido e os olhos 

voltados para baixo, como se estivesse, do alto de sua estrutura de referência, 

olhando para todos os demais personagens constituídos no espaço de 

enunciação. Ao mesmo tempo, “segura” o longo e glamoroso vestido virtual 

que lhe recobre o corpo, valendo-se do conforto da máscara e da fantasia para 

render-se, incondicionalmente, alteridade. Daniela, apropriando-se deste 

mecanismo, parece desfrutar do momento singular em que seu corpo individual 

e a sua verdade cedem espaço a uma nova identidade, que lhe concede 

momentaneamente a inversão dos papéis sociais. Neste momento, o corpo de 

Daniela passa a ser palco de uma inusitada revolução social, em que sua 

identidade surda, constituída a partir de um vasto histórico de estigmatização e 

preconceito, relativiza-se no transbordamento de novas identidades, tomando o 

lugar superior na escala das relações hierárquicas de poder.  
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 Interessante observar que Daniela mantém a mesma configuração 

usada em seu corpo e rosto para estabelecer a marcação referencial de 

Cinderela, até mesmo quando transfere a estrutura referencial do personagem 

para a ponta dos seus dedos. Dessa forma, Daniela consegue transmitir aos 

possíveis receptores do seu texto, o modo altivo e soberano com que Cinderela 

chega ao baile. Daniela parece não mais precisar das máscaras para colocar-

se na posição dos personagens, pois deslocando a máscara que lhe cobria o 

rosto, mostra sua face. E esta face não mais lhe pertence: Daniela é a 

Cinderela.  

 

 

 

 

 As nuances com que Daniela reconstrói Cinderela em sua narrativa, 

revelam uma preocupação em constituí-la a partir de elementos característicos 

próprios que a tornem uma personagem altruísta, protagonista de uma história 

de superioridade, apesar da desventura de ter se tornado órfã e refém da 

vilania de suas irmãs. Estas, inclusive, diferentemente do que ocorre na 

narrativa de Bruno, não ganham nenhuma centralidade em sua formulação, 

visto que Daniela opta por dar ênfase aos momentos em que Cinderela supera 

as dificuldades em trajar-se adequadamente para ir ao baile com a ajuda da 

fada madrinha (uma espécie de redentora da infelicidade da princesa) e a sua 

consagração ao tornar-se par do príncipe na emblemática cena da dança real. 
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 Neste sentido, sua Cinderela mostra-se preponderantemente feliz e 

realizada ao longo da narrativa, salvo a cena do seu aparecimento inicial em 

que se encontra com a fada madrinha. A partir deste momento, Cinderela já de 

posse das majestosas vestimentas, demonstra ter sido totalmente liberta da 

infelicidade, retomando seu status de jovem bela, feliz e realizada. 

 

 

 

 

   

 A característica da beleza de Cinderela é, de fato, um aspecto reiterado 

sistematicamente por Daniela nos pontos em que a personagem central é ativa 

em seu discurso. Entretanto, o virtuosismo e a beleza enaltecidos durante toda 

a formulação do seu discurso, ganham ares de sedução no momento em que 

Cinderela desce da carruagem e é avistada ao longe pelo príncipe. Na 

composição desta cena, Daniela já liberta das máscaras, imprime ao príncipe 

uma construção facial e corpórea de total impotência diante de tamanha beleza 

e sensualidade observadas na princesa que ele visualiza chegando ao baile.  

Os traços faciais do príncipe transformam e transcendem seu corpo 

individual, tornando-se pleno de desejo pelo corpo sensual de Cinderela. Nesta 

cena, Daniela mantém a expressão facial de quem está completamente “de 

queixo caído”, “estupefato” com a beleza de Cinderela e, como um galã de 

cinema, retira a princesa da sua estrutura de referência e a traz para junto de 

seu corpo, conduzida pela ponta de seus dedos. Daniela neste momento não 

mais se traveste com o personagem, ela se torna, de fato, o príncipe, provido 
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de carne, em seu corpo; em uma cena ricamente construída e possibilitada 

pela plasticidade surpreendente das línguas de visibilidade. 

 

 

 

  

 É interessante, no entanto, perceber que os atributos físicos de 

Cinderela vêm a tona em seu discurso sendo demasiadamente valorizados na 

construção da história, quando Daniela posiciona as mãos na altura dos seios 

e, com a língua de fora, mantém um semblante de paixão e desejo pela 

princesa, em atitude que evidencia o teor de beleza e sedução emanados pelo 

seu corpo.  
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A atitude de Daniela, pode até causar certo estranhamento, baseado no 

fato de se constatar uma configuração facial e corporal de apelo tão sensual, 

ser aplicada a uma reconstrução de um conto tipicamente infantil. Entretanto, 

compreender exatamente a particularidade de construção de cada narrativa, é 

de fato, “compreender que, todo gesto de leitura privilegia certos elementos 

para ocultar outros, reaproxima o que dispersou, dispersa o que estava unido.” 

(INDURSKY, 2003. p.191). E nesta perspectiva de análise, os gestos de leitura 

praticados por diferentes sujeitos-leitores, são compreendidos como um 

processo de individuação de cada corpo produtor.  

Há de ser mencionado que a própria língua funciona ideologicamente, 

tendo em sua materialidade este jogo; a língua é o lugar do equívoco, o lugar 

do possível desencontro. Como anteriormente mencionado neste estudo, para 

PÊCHEUX (1975. p.154) todo enunciado é “linguisticamente descritível como 

uma série de pontos de deriva possíveis, oferecendo múltiplos lugares a 

interpretação. Todo enunciado está intrinsecamente exposto ao equívoco da 

língua, sendo, portanto, suscetível de tornar-se outro.” E este ”outro” se 

inscreve na própria formulação discursiva de Daniela, visto que ao se abrir 

neste ponto espaço para se refletir acerca de sua constituição enquanto sujeito, 

é necessário considerar também sua constituição enquanto sujeito-leitor, que 

se insere igualmente em múltiplas redes enunciativas. E este “outro”, este 

efeito-leitor reverbera na função autora e isto está constituído na materialidade 

dos textos produzidos.   

 A partir desta perspectiva, portanto, não é possível, pleitear dos sujeitos 

envolvidos nas produções das narrativas de Cinderela, Bruno e Daniela, uma 

leitura única, linear e unívoca do conto a eles apresentado; para que tal fato 

ocorresse, todos os sujeitos em posição de leitores deveriam assumir as 

mesmas definições, apoiando-se no mesmo sistema de referência. Entretanto, 

existem inesgotáveis matrizes de sentido e não uma única, verdadeira, ou mais 

apropriada para compor a recriação da história, que corresponderia, aqui, ao 

ponto de partida para novas e inéditas formulações discursivas. Bruno e 

Daniela, portanto, no papel de sujeitos-leitores da conhecida história de 

Cinderela, ao praticarem gestos de leitura, identificam-se com o sujeito 

histórico que os constitui ideologicamente e neste jogo, sujeito-leitor e sujeito- 

histórico unem-se em um único corpo. 
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 “Da pluralidade de formações discursivas existentes em 

nossa formação social resulta uma variedade de sujeitos 

sociais, daí decorrendo a diversidade de leituras possíveis. Em 

função do que precede, é lícito, pois, afirmar que uma mesma 

seqüência discursiva, ao mudar de domínio de saber, passa a 

participar de outra família parafrástica, inserindo-se em outra 

matriz de sentido e produzindo, por conseguinte, um efeito de 

sentido necessariamente diverso. Logo, o sentido de uma 

seqüência discursiva não só é concebível a partir de uma 

determinada formação discursiva, como também significa 

diferentemente ao passar de uma matriz de sentido para outra” 

(INDURSKY, 2003. p. 191).  

 

 

 E os fios que costuram, que tecem as narrativas de Bruno e Daniela, são 

igualmente, distintos. Individuam a tessitura dos seus textos, conferindo a cada 

um deles um efeito-leitor único, particular e exclusivo em cada sujeito. São 

gestos diferenciados de (re)significar Cinderela; são gestos diferenciados de 

tessitura em uma Língua de Visibilidade. E, portanto, ao finalizar a leitura das 

duas tramas, artesanalmente costuradas pelas formas-sujeito, Bruno e Daniela, 

há de se concluir que Bruno, difere de Daniela em sua produção discursiva, no 

momento em que o efeito-leitor transforma seu corpo discursivo em um 

narrador de caráter “distanciado”. Ou seja, Bruno lê, interpreta e se traveste 

dos personagens que ativa com relativo distanciamento; não se deixa possuir 

ou transmutar por eles.  

 Pressupondo estratégias de narração pertencentes ao cenário teatral, 

Bruno recorta formações ideológicas imaginárias universais, prototípicas, 

utilizando-se das máscaras como um eficaz recurso narrativo na composição 

dos seus personagens, parecendo, de fato, pressupor uma platéia ao 

espetáculo que encena. Dessa forma, Bruno convida a todos para tomar 

assento em seu grande teatro virtual, espaço mágico em que os personagens 

da sua narrativa ganham vida e que sua língua se manifesta em toda sua 

potencialidade de expressão linguístico-discursiva..   
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 Diferentemente de Bruno, Daniela opta por construir sua narrativa por 

um viés cinematográfico, procurando capturar para dentro de sua “câmera”, o 

olhar do expectador. O jogo de corpo promovido por Daniela, no sentido de dar 

vida aos personagens, assemelha-se ao funcionamento de uma câmera 

filmadora, visto que trabalha ininterruptamente com o enquadre perfeito dos 

planos de cena; foca em detalhe o personagem a ser ativado com a câmera-

corpo em “close” e joga para o contracampo os elementos figurativos, em 

sucessivos movimentos corporais de alternância focal.  

 O efeito-leitor em Daniela, portanto, é o transpor da sua condição de 

narrador, pois ao proceder aos enquadres da sua narrativa, se imiscui, 

inexoravelmente, no corpo do personagem É, de fato, um corpo transmutado 

em outro; um corpo que se permite abster do uso das máscaras para dar vida 

aos personagens que recria, em uma produção visual somente permitida pelo 

direcionamento das Línguas de Visibilidade.    
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IV - Considerações Finais 

 

 

 

Corpo... 

O artista do momento 

Uma obra de arte 

O Instrumento do cotidiano 

A representação social 

Corpo.... Corpo 

Ritmo vital do Homem 

Corpo simbólico ( de significados) 

Uma obra bem feita 

Corpo...Corpo 

Um canal de mensagens 

Explosão de sentidos 

Expressão das linguagens 

Corpo... Corpo... 

 

(“O Artista do Momento,”  Lygia Neves)  

 

 

 Ao finalizar este estudo, percebo que discutir o Corpo Surdo em sua 

totalidade, permitindo “desfossilizar” sua história e apresentá-lo como um 

objeto simbólico dotado de inquestionável potencial linguístico-discursivo, não 

constituiu tarefa simples de ser concluída, muito menos trivial, dada a 

complexidade de muitos aspectos sociais e ideológicos que se articulam na sua 

constituição. Com base nesse pressuposto, busquei posicionar o corpo como o 

principal vetor linguístico e político das sociedades de visibilidade surdas, cujas 

marcas identitárias são asseguradas, indiscutivelmente, pelo contexto histórico 

das línguas sinalizadas. E para tal, foi preciso, primeiramente, descrever o 

percurso do corpo na história e sua importância na construção das 

subjetivações humanas, para que posteriormente, fosse possível discutir a 

discursividade do corpo Surdo e a crucialidade das línguas de visibilidade na 

formação ideológica e identitária desses sujeitos. 

 E nesta viagem através do tempo, foi possível delinear a forma 

admirável como este corpo se mostrou demasiadamente arrojado, valente e 
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subversivo, no que tange à preservação de sua maior riqueza linguística: as 

Línguas de Sinais. Mesmo nos períodos históricos mais hostis, em que os 

aparelhos ideológicos se anunciaram mais ferozmente coercitivos, em uma 

busca desenfreada por corpos dóceis, normalizados, cujos gestos fossem 

obedientemente executados, os corpos Surdos mantiveram-se sobremaneira 

resistentes, abrigando em uma espécie de asilo linguístico, as Línguas de 

Sinais.  

Com base neste retrospecto, foi possível também compreender, que a 

forma como se determina a significância do corpo no decorrer da história revela 

toda uma tirania em tentar coibir e disciplinarizar o outro, o corpo do outro que 

se mostra diferente, através de rigorismos morais e ideológicos, e um Corpo 

Surdo, neste sentido, sempre representou o desconhecido, o diferente; 

principalmente, por materializar uma língua constituída por gestos indóceis, 

indomáveis, verdadeiros “códigos secretos”, conforme descritos em tempos 

remotos, mas que, ainda hoje, fogem totalmente ao controle e à subordinação 

do outro, pois recorrem e correspondem somente a uma sintaxe e a uma forma 

de discursividade próprias, inerentes ao seu próprio corpo. E foi, no limite da 

interseção entre a sintaxe e a discursividade que este trabalho buscou 

trabalhar este corpo, no intuito de demonstrar não somente seu potencial de 

expressão em linguagem, mas também no que concerne ao seu potencial em 

língua, operando como produtor da sintaxe das Línguas de Sinais. 

 Para obter êxito em tal intento, este pesquisa de tese construiu seu 

aporte teórico-metodológico nos pressupostos da Análise do Discurso, que 

tem-se constituído como um campo fértil de produção de pesquisas na área da 

linguística, justamente, por privilegiar a constituição ambivalente entre língua 

(sistema sintático-formal) e discurso (em toda as possibilidades de expressão 

linguística). Compreendo, assim, que somente nesta perspectiva de 

constituição mútua proposta por esta teoria, seria possível dar conta de “ler” 

ideologicamente a forma como os corpos surdos sinalizantes tecem a 

discursividade em línguas de visibilidade, dada a forma como recorta seu 

objeto, trabalhando a imbricação entre língua/homem/história. Destarte, 

desembaralhar fio-a-fio, a densa trama que representa a discursividade das 

produções textuais em Língua de Sinais, implicou considerar nesta análise as 
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formas-sujeito, em carne e história, a situação de produção enunciativa e a 

própria ideologia constitutiva das comunidades surdas. 

 Este estudo, portanto, procurou compreender os corpos surdos com 

base numa perspectiva de constituição plural, explorando em projeção os dois 

mais expressivos trabalhos a ele atribuídos, que são: o Corpo e a Língua, 

espaço em que se estrutura o sistema formal da Língua de Sinais. E o Corpo e 

a Linguagem (discursiva), espaço em que cada forma-sujeito se apropria 

histórica e ideologicamente do seu corpo-sistema; espaço este, da 

individualidade, das construções subjetivas, das explosões metafóricas.  

 Neste sentido, foi possível demonstrar a partir do trajeto histórico 

percorrido por esta pesquisa e pelas formulações discursivas aqui analisadas, 

que a sintaxe, enquanto sistema, trabalhada no corpo de cada sujeito surdo, a 

história, e o discurso, enquanto prática de linguagem constituem os principais 

fios que tecem a discursividade em Línguas de Visibilidade. E finalmente, foi 

possível concluir, que a harmonia com que se apresenta a tessitura da 

discursividade nos discursos sinalizados, reside, justamente, na maestria de 

cada “corpo-território” em saber combinar todos estes fios, que o constituem e 

que o simbolizam. São fios do dizer, são fios de sentidos, são fios de 

corporeidade e história que conferem à trama discursiva a expressão mais 

surpreendente da Identidade Surda.  
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