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INTRODUÇÃO:
Qual o movimento que nós, pessoas ouvintes, podemos fazer para quebrar as

barreiras que criamos com pessoas surdas? Como mobilizar artisticamente um grupo de
indivíduos que não se comunicam na mesma língua? Como trabalhar a música a partir de
outros sentidos? Como fazer que encontros onlines sejam ricos em presença? Como se
manter trilhando quando o caminho toma direções inesperadas? Como não se deixar
paralisar diante do novo? Essas, e outras muitas perguntas, surgem ao longo do processo
de pesquisa em que a investigação se deu a partir do encontro de pessoas surdas e
ouvintes para fazer teatro.

Na busca de práticas acessíveis no fazer teatral, três vetores foram o movimento
dessa pesquisa: [1] Os encontros práticos com uma turma de surdes e ouvintes; [2] O curso
CorpoSinalizante oferecido pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM); [3] E a
disciplina AC555 dentro da graduação de artes cênicas na unicamp. Cada um deles teve
diferentes importâncias e revelaram potências e fragilidades nas diversas formas de pensar
teatro e a cena. Além disso, o material bibliográfico e a metodologia de escrita em um diário
de descrições densas auxiliaram no processo de entendimento e assentamento das
informações, assim como a troca com pessoas da comunidade surda e pessoas com
deficiência que estão próximas a mim.

Além disso, foi uma oportunidade de analisar o meu papel enquanto condutora
ouvinte. Entender esse espaço de privilégio ouvinte e utilizar (ou abrir mão) dele para tentar
desmoronar barreiras atitudinais e comunicacionais que existem na sociedade. Foi uma
tentativa de criar um espaço artístico-pedagógico em que qualquer pessoa, ouvinte ou
surda, pudesse investigar suas próprias formas de fazer teatro.

METODOLOGIA:
Cada vetor da pesquisa teve sua metodologia para ser melhor efetivo. Primeiro, nas

aulas de teatro para surdes e ouvintes que conduzia, o livro de Jogos Teatrais - o fichário de
Viola Spolin foi um grande auxiliador para o preparo dos encontros. Vale ressaltar que os
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encontros se deram de forma online, por conta da pandemia de Covid-19, então havia aí
duas adaptações a serem feitas nos jogos do fichário: Uma de transpor esses jogos ao meio
virtual e outra de acessibilizar-los, pois da forma descrita apenas ouvintes conseguiriam
participar. Então, a cada aula planejada, havia o trabalho criativo de reconfigurar os jogos
nessas duas demandas, criando fichas para cada encontro e também estando atenta aos
participantes, pois são pessoas, que podem estar mais ou menos bem, com mais ou menos
disposição. Logo, todo o preparo prévio era viável de alteração quando começássemos o
encontro. Era necessário ser humana para com as outras pessoas e também comigo,
observando limites e possibilidades.

Vale ressaltar, ainda nesses encontros, que para cada dia havia um objetivo a ser
alcançado, uma tarefa a ser realizada. O planejamento servia como caminho e ferramenta
para chegar no objetivo, mas não era a única via. Por isso a possibilidade de desvio de rota,
às vezes es própries alunes, sem saber da tarefa que eu havia dado a mim mesma naquele
encontro, sugeriam um caminho para alcançá-lo, e isso era o mais bonito de construir a
casa na incerteza, como diz Virgínia Kastrup, foi o que possibilitou momentos de encontros
reais e cheios de presença, mesmo que intermediados por uma tela.

(Print da tela durante uma das aulas, a brincadeira era de copiar o movimento da outra pessoa)

Dentro do curso CorpoSinalizante minha postura era outra, eu era a aluna ali.
Também de forma remota, um grupo de surdes e ouvintes - do Brasil todo - estudavam e
investigavam formas de criar poesias em Língua de Sinais. Ministrado pelo professor surdo
Leo Castilho e pela professora ouvinte Erika Mota, o curso durou todo o primeiro semestre
de 2022 e me provocou inúmeras reflexões. Nesse curso, com os papéis invertidos, pude
ter uma experiência de como participar de uma aula online bilíngue e estar 100% envolvida.
E nesse aprendizado, boa parte consegui aplicar e complementar com o teatro, o que me
auxiliaram no processo de construção das aulas que conduzi.

Para investigar a música em cena com libras, além das aulas que conduzi, utilizei do
espaço que tive durante a disciplina AC555 Projeto Integrado de Criação Cênica, na qual
uma turma de graduação de Artes Cênicas criou o espetáculo Okutá - Hiipadatiki, dirigido
pela Profª Drª Lucienne Guedes, primeira orientadora dessa pesquisa. Nesse processo, as
5 músicas que estavam em cena tiveram explorações poéticas em libras. O grupo era
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formado apenas por pessoas ouvintes que não sabiam libras, então foi um processo de
ensinar um pouco da língua e entender como, artística e pedagogicamente, fazer isso.

Para isso, a metodologia utilizada foi entender coletivamente o que cada música
expressava, então foram levantadas discussões sobre cada uma e a partir do consenso
geral eu criava uma primeira proposta de interpretação. Em paralelo a isso, eu propunha
jogos que mesclavam a linguagem teatral com a Língua brasileira de sinais, ensinando na
prática alguns desses sinais e explorando no corpo. Conforme a peça ganhava forma, os
coros das músicas ganhavam espaços e delimitações, haviam ajustes tanto em alguns
sinais quanto na composição cênica, alcançando uma estética coral em duas línguas ao
mesmo tempo, libras e português.

Por fim, para amarrar esses três eixos da pesquisa, foi realizado um diário de
descrições densas, conceito de Clifford Geertz. Nele, eram escritos tudo que atravessava e
era relevante nesses três aspectos e também do material bibliográfico. Foi a partir desse
diário que as informações não ficaram perdidas entre si e puderam ter conexões a serem
exploradas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Para facilitar, apresentarei de forma divida sobre os três eixos citados acima,

começando com os encontros entre surdes e ouvintes que conduzi. A insegurança e
incerteza eram companheiras presentes nos encontros, isso se deve por eu não ser fluente
em libras e ter receio de não estar me comunicando bem com es participantes, além de ser
minha primeira experiência na posição de condutora de uma turma. No último encontro
compartilhamos as sensações dos três meses de encontros e tive retornos positivos por
parte delus. Disseram que conseguiram aproveitar muito! Compartilharam que conseguiram
se relacionar com a música para além da audição (no caso de ouvintes), exploraram a
imaginação para criar ritmo e se movimentar a partir dele, assim como a exploração da
visão ao observar a outra pessoa em movimentos ritmados. Interpretamos músicas a partir
das letras e seu significado poético, desenhamos as impressões de ritmo e compartilhamos,
assim outra pessoa poderia dançar o ritmo da outra pessoa. Logo, foi um processo de
investigação coletiva, com descobertas conjuntas e sempre compartilhando as impressões
com o grupo.

Só no último mês de encontros foi que trabalhamos a música em cena, foi nesse
tempo apertado que muitas coisas da pesquisa brilharam. O ritmo existe, independente de
se ouvir ou não. A hipótese inicial de que a música pode ser um disparador cênico
independente da condição auditiva de cada pessoa se mostrou verdadeira nos encontros.
Gabriel Isaac Lima de Sousa, artista surdo, já apontava isso:

“Músicas são como poesias, elas não se resumem apenas ao som.

Cada palavra pode ter um significado diferente. Uma frase simples pode ser

uma metáfora para algo muito maior, cheio de história e significado. Além

disso, a música é capaz de transmitir sentidos e provocar emoções através
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do ritmo, e os surdos podem sentir isso também por meio da vibração, pelo

corpo.” (org.: Natália Schleder Rigo, 2020, p.240)

Em paralelo a isso, o curso do MAM começa com cada pessoa observando o próprio
corpo, conectando corpo e mente, se reconhecendo e, por fim, se expressando. Conforme o
seu desenrolar, provocam uma “educação do olhar”, ou seja, treinar a visão para entender a
poesia visual e não depender da interpretação oralizada, a partir de conceitos de retimo,
repetição e intenção. É na metade do curso que assimilo que não é sobre adaptar algum
jogo da tradição oral para libras e sim criar já da concepção visual. Criar a partir de uma
referência que não fosse ouvinte, a partir da ideia do que se é visto.

Por último, mas também ao mesmo tempo dos outros dois cursos, foi se criando a
interpretação em libras das músicas da peça des alunes da graduação em Artes Cênicas. A
falta de participação de pessoas surdas foi uma perda enorme para o processo do Okutá -
Hiipadatiki, pois além de, politicamente, ir contra as diretrizes da comunidade de pessoas
com deficiência (Nada sobre nós sem nós), era impossível de saber se o que estava sendo
realizado chegava da forma que deveria, se os sinais não estavam mal organizados e se
era entendível o que estava sendo sinalizado. Também acabou indo para um lugar mais
estético e sem profundidade do que a premissa desejada, sendo, no fim, um trabalho para
inglês ver - ou para ouvinte bater palma - aproveitando uma das falas da peça.

(foto da apresentação da peça Okuta - Hiipadatiki. Coro em libras sinalizando a música “o som da
pessoa” de Gilberto Gil)

Todavia, tive a oportunidade de me ver nesses dois lugares de condutora: um em
que provocava um grupo de surdes e ouvintes a explorarem seus corpos, suas casas e se
relacionarem entre si a partir da câmera. Outro em que um grupo só de artistas da cena
cursando um curso superior em artes, que não sabiam libras e aceitaram o desafio de tentar
aprender em pouco tempo. Tive, aí, uma chance de me avaliar. De entender como eu
conduzo, como proponho o que estou pensando, como lido com dúvidas e
questionamentos, com acertos e erros, como corrijo, como ser pedagógica, como ouvir e
como ver o que falavam.
CONCLUSÕES:
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É nos encontros que as coisas acontecem. É na atenção dos sentidos que se pode
ter presença. Presença, essa, de ouvir música pela pele, de sentir ritmo pelos olhos, de
incorporar a melodia pelos movimentos das mãos. Essa foi uma descoberta ouvinte de uma
tecnologia surda. Foi uma percepção de uma cultura que se utiliza desses métodos desde
antes. O encontro proporciona essa troca, a possibilidade de entender o meu lugar, o meu
ponto de partida. E é a partir dele que entendo que a criação a partir da música pode se dar
em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. A diferença está em como explorar o recurso
musical, está em entender a música para além do som que ela produz.

A criação de um espaço artístico-pedagógico sem barreiras está em entender essas
diferenças, entender que essas barreiras existem e que somos nós, pessoas sem
deficiências, que criamos para defender nosso ego, defender um lugar cômodo. Logo, é no
encontro, na troca, no desejo de conhecer e realmente ver e outre que esse espaço é
criado. A condução de uma aula, então, tem que ser porosa para florescer algo. Exige o
trabalho de se reconhecer e a partir daí se expressar.
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