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no ContExto mundiAL ACtuAL quE 
vivEmos, PErAntE umA CrisE, quE 
sE muLtiPLA Em “CrisEs” divErsAs, 
o CAminHo só PodE PAssAr PELA 

PArtiCiPAção E EnvoLvimEnto dAs 
PEssoAs, dE todAs As PEssoAs, nA 

ProCurA dE soLuçõEs ConjuntAs. 
A ArtE, EsPAço dE iguALdAdE, tEm 

Aqui um PAPEL inContornávEL, 
AtrAvés dos ProCEssos CriAtivos 

PodEmos dEsAtAr o mundo, EnCon-
trAr formAs EfiCAzEs dE EnfrA-
quECEr os “nós” quE bLoquEiAm 

o sEu dEsEnvoLvimEnto. AtrAvés dA 
ArtE, do PEnsAmEnto divErgEntE 
E CriAtivo, PodEmos EnContrAr 
E Construir outros EsPAços dE 

intErACção E rEALizAção.

o teatro, em particular, é uma forma de co-
municar única e que permite identificar numa 
comunidade particular o que a faz manter-se 
unida com uma identidade própria e o que 
provoca um sentido de pertença em quem lhe 

dá forma e a habita. o teatro pode permitir 
desbloquear e/ou criar canais de comunicação 
numa comunidade e reforçar o gostar de ser 
daquele espaço e viver com aquele “eu” e 
aqueles “outros”. Esta foi uma das grandes po-
tencialidades do Projecto ComuniCArtE que 
procurou criar diálogos, potenciar expressões 
e projectar uma comunicação universal. no 
espaço teatral criado no âmbito deste projecto 
foi possível sentir esta universalidade da comu-
nicação através das mais diversas expressões e 
sem a imposição hegemónica da palavra. 

A PELE tem feito um caminho que procu-
ra respeitar sempre as memórias, valores, 
tradições, comportamentos e saberes de uma 
comunidade. Procura encontrar-se com uma 
comunidade numa postura perguntadora, 
curiosa, desafiadora e não de quem tem a 
certeza do projecto/espectáculo certo para 
construir em determinado tempo e espaço. A 
proposta da PELE procura ser um enamora-
mento, um conhecimento mútuo, um cruzar 
de saber, seres e fazeres até chegar a um 
resultado que se devolve à comunidade, com 
uma outra roupagem e preocupação estética. 
Esta postura nem sempre é fácil , exige um 
alerta constante e segue uma lógica que se 
estende no tempo que nem sempre é com-
patível com os tempos dos projectos. o mais 
difícil é efectivamente encontrar a melhor 
forma de perguntar às pessoas sobre o que 
querem falar e como querem falar, qual é a 
sua urgência. Essa é a nossa procura, seguin-
do para isso os trilhos dos processos artísticos 
de construção colectiva.
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os desafios da PELE passam por princí-
pios que nos norteiam enquanto colectivo, 
nomeadamente a ética, a solidariedade, a 
preocupação de dar um palco aos não-  
-lugares e seus habitantes e à cultura popular. 
neste sentido, tem sido para nós um privilégio 
participarmos nos  projectos teatrais desen-
volvidos em parceria com a Associação de 
surdos do Porto,  pelas aprendizagens, pelos 
processos e pelos resultados artísticos. A PELE 
espera que este seja apenas um embrião de 
um grupo de teatro maduro que continue 
o seu trabalho no sentido de uma melhoria 
constante da sua qualidade artística associada 
à preocupação com o desenvolvimento Hu-
mano. num sentido mais geral somos todos 
actores da nossa própria vida, escrevendo 
a narrativa que vivemos. Em projectos 
teatrais as pessoas tem uma oportunidade 
de reencontrarem a sua narrativa, assu-
mem em primeiro lugar uma função própria, 
específica, diferenciadora dos outros. é neste 
sentido que cada um encontra a sua função 
na construção de um projecto. numa fase 
posterior sobem ao palco e experimentam o 
teatro numa outra perspectiva, este é apenas 
mais um importante passo dum processo mais 
amplo de empoderamento do indivíduo. 
Este é o caminho que a PELE quer continuar 
a construir com a Associaçao de surdos do 
Porto. Este registo, algo original no universo 
do teatro com actores surdos, é apenas mais 
um passo na concretização desse caminho.

um grande bem-haja a todos(as) 
envolvidos(as) neste projecto.)
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ArmAndo bALtAzAr 
fundAdor AssociAção surdos do Porto

o tEAtro Como todAs As ArtEs, 
não é fruto do ACAso, mAs é Ex-

PrEssão do HomEm, sEr HumAno vi-
vEndo no mundo, numA soCiEdAdE, 
numA ComunidAdE, num gruPo. ou 
sEjA, o tEAtro nAsCE dA vivênCiA do 

ArtistA Em ContACto Com A vidA, 
Com As rELAçõEs soCiAis, PoLítiCAs, 
EConómiCAs dA soCiEdAdE Em quE 
vivE num dEtErminAdo momEnto 

HistóriCo. Assim o tEAtro Está Es-
trEitAmEntE vinCuLAdo Ao tEmPo-

EsPAço quE LHE dão origEm.

o actor, especialmente o surdo, é aquele ser 
diferenciado que vê o que os outros, os não 
actores, não vêm, e consegue, graças ao seu 
talento, dom, transformar no seu cadinho 
interior, processar no seu cérebro, corpo, 
alma, espírito, aquelas ideias, sensações, 
emoções, sentimentos e transformá-los 
em obras teatrais que serão mostradas aos 
outros homens, já que o teatro tem por fim 
ser usufruído na vista vivenciada pelo espec-
tador. o espectador da obra teatral não fica 
imune a ela, ao contrário é tocado por ela, 
transformado mesmo por ela, para o bem ou 
para o mal.

E ainda: uma obra teatral de arte é de tal 
forma impregnada de significados, signos, 
símbolos, que pode inclusive ter diferentes 
interpretações dependendo do olhar que a 

vê. ou seja, há um movimento constante, 
um dinamismo contínuo entre o actor que 
vê o mundo e o transforma em obra de arte 
e o espectador, que vê essa obra e pode ser 
transformado por ela.

o teatro é uma arte complexa, uma arte
híbrida porque é composta de outras artes.
vejamos: o teatro tal como o conhecemos
hoje - não vamos falar de como cada
elemento foi sendo incorporado e desenvolvi-
do - é composto de várias outras artes. o
drama que pertence ao domínio da Literatu-
ra; a Arte da interpretação, da representação
propriamente dita, que seria afinal o sumo
do eatro que tem no actor sua figura pri-
mordial. Enquanto nas outras artes o artista
utiliza um instrumento - na música, o piano,
o violino, o atabaque, a flauta, o teclado, etc.,
nas Artes Plásticas o pigmento, na Escultura,
argila, madeira, pedra, etc., no teatro, como
na dança, o instrumento do actor é seu 
corpo, que ele precisa manter afinado.
E os actores, surdos e surdos com outras de-
ficiências associadas, que participaram neste
espectáculo provaram estar afinados, e bem.

“Eram umas quantas vezes” foi uma das 
coisas mais belas e arrebatadoras que vi 
ao longo da minha já comprida vida. é um 
maravilhoso espectáculo que começa no baú 
de memórias de uma mulher, de onde saem 
objectos que lhe revelam sonhos e a condu-
zem a interrogações sobre o que é o Amor, a 
felicidade. Parte para a escrita, para a cria-
ção de histórias cruzadas, sonhos partilhados, 
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desejos secretos, beijos apaixonados...
Era uma vez, a vontade de ser feliz e a 
coragem de agarrar as oportunidades… 
o projecto foi idealizado numa perspectiva 
de promover o diálogo entre duas comunida-
des que falam línguas diferentes, a gestual 
(input visual e output gestual) e a oral (input 
sonoro e output oral), na promoção de 
através da linguagem teatral criar bases de 
comunicação.

Através da linguagem corporal, da expressão 
facial, da mímica, do gesto foram criadas 
condições de acesso e compreensão do 
espectáculo a toda a sociedade.

isto foi ConsEguido: 
PArAbéns E obrigAdo A todos, 
surdos E ouvintEs, 
quE tAL PossibiLitArAm.
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introdução
o desejo de prosseguir nesta aventura de
explorar o teatro como ferramenta de
expressão universal e, mais uma vez, pro-
varmos a nós próprios que não há obstáculos
intransponíveis à criação artística por um 
grupo de pessoas com desejo de se expressar 
foi o motor deste projecto. Assim, a peça 
“Eram umas quantas vezes” surge como 
“mais uma vez” na experiência de trazer 
ao palco um grupo de adultos para quem 
o teatro será “quantas vezes for preciso”, 
enquanto se tiver algo para dizer, enquanto 
houver corpo para o fazer.

Este livro é a procura a todo o custo mate-
rializar a efemeridade de um processo e de 
um espectáculo de teatro e prolongar a sua 
existência para além do seu tempo real. mais 
do que a fotografia de um resultado, este 
registo procura ser o relato de um processo 
de Construção. o processo de construção de 
uma relação, acima de tudo. 

uma relação entre as pessoas que falam 
com a boca e as pessoas que falam com as 
mãos. uma intensa troca corporal, onde as 
vírgulas, os tempos verbais, os sentimentos 
e as intenções são tocados num orgânico 
teclado de notas que vai para além do rosto e 
que se estende pelo corpo todo. na ausência 
de intérpretes e sem o suporte da Língua 

gestual Portuguesa, os corpos tiveram a 
aprender de novo a falar uma língua comum 
que fizesse sentido a todos. o espectáculo 
final corresponde à melodia visível de todo 
um árduo processo de afinamento constan-
te entre todos os envolvidos nesta criação 
orquestral.

o objECtivo CEntrAL dEstE Livro 
mAis do quE fAzEr dECLArAçõEs 

PrEtEndE fAzEr o rEgisto dE umA 
ExPEriênCiA quE juLgAmos PodEr 
Constituir um Ponto dE PArtidA, 
um EstímuLo dE PEsquisA ou umA 
fontE dE insPirAção PArA outrAs 

iniCiAtivAs nEstE âmbito. EsPErAmos 
Assim dEixAr Aqui umA sEmEntE 
PArA quE outros ProjECtos sE 
dEsEnvoLvAm, dEixAndo mArCAs 
Atrás dE si. mArCAs dE rEgisto. 

um rEfLExo EsCrito quE ConfirmA 
A todA A rEstAntE ComunidAdE A 
imPortânCiA vitAL dAs ArtEs, Em 

gErAL, E do tEAtro, Em PArtiCuLAr, 
no dEsEnvoLvimEnto dE umA soCiE-

dAdE mAis iguALitáriA. 

A estrutura adoptada no livro procura ser fiel 
à cronologia do processo de criação, levando 
o leitor numa viagem a velocidade tempera-
da, mediada por paragens em apeadeiros que 
constituem pontos de viragem vitais na vida 
de um grupo de teatro. Em cada paragem o 
leitor terá acesso a duas janelas. A janela 
das “descrições” e a janela das “impressões”. 
dois modos de leitura da realidade, uma mais 
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naturalista e outra mais de tipo impressio-
nista. uma delas é a janela da visão, aquela 
que descreve os acontecimentos externos, 
como foram vistos de fora. A outra é a ja-
nela de todos os sentidos, aquela que descre-
ve os acontecimentos internos, como foram 
vistos de dentro. Apesar de se encontraram 
em paralelo, poderemos verificar que, à 
semelhança da vida, se misturam todos os 
sentidos, num vocabulário visceral de ideias 
e sensações regidas por uma gramática de 
imagens subjectivas, as únicas válidas para 
descrever uma realidade tão interna como a 
da comunicação humana.

Pensámos que poderia ser interessante fazer 
esta recolha através de três olhares: o olhar 
de quem é ouvinte, o olhar de quem é surdo 
e o olhar mudo de uma máquina fotográfi-
ca. seria assim tão diferente a forma como 
estes “ouvem” a realidade à sua volta? 

 Após uma primeira parte do enquadramento 
do projecto faremos uma breve resenha da 
história do teatro com surdos, e a partir da 
qual podemos concluir que projectos desta 
natureza escasseiam ainda demasiado na 
realidade portuguesa ou que talvez não têm 
tido a visibilidade que merecem. segue-se, 
numa segunda parte, uma breve descri-
ção das condições básicas de realização do 
projecto, nomeadamente, do grupo e dos 
seus participantes, tendo em consideração 
algumas mudanças ocorridas na sua cons-
tituição desde o início do projecto. A terceira 
parte, preenche o corpo central do nosso 

registo através da descrição das várias fases 
do processo enriquecidas com as reflexões e 
as imagens das observadoras que acompa-
nharam todo o grupo ao longo das sessões. 
Estas fases compreendem a fase inicial de 
trabalho corporal, a pesquisa do tema, a 
construção do espectáculo e os ensaios para 
os espectáculos. seguem-se as descrições 
e as impressões recolhidas junto do público 
sobre os espectáculos e, por fim, as avalia-
ções e conclusões formuladas por todos os 
intervenientes neste projecto.
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o projecto
o ProjECto ComuniCArtE tEvE A 
suA origEm Em 2008 E rEsuLtA dE 

umA PArCEriA EntrE A PELE_EsPAço 
dE ContACto soCiAL E CuLturAL E 
A AsP - AssoCiAção dE surdos do 

Porto, nomEAdAmEntE, dA ConCrE-
tizAção do dEsEjo PArtiLHAdo dE 
sE CimEntArEm PontEs dE Comuni-
CAção EntrE A ComunidAdE surdA 
E ouvintE, AtrAvés do tEAtro. umA 
vEz rEunidAs As CondiçõEs nECEs-

sáriAs à suA rEALizAção, AtrAvés do 
APoio do  inr – instituto nACionAL 
PArA A rEAbiLitAção do ministério 

do trAbALHo E dA soLidAriEdAdE 
soCiAL, o ProjECto foi dEsEnvoLvi-

do Em duAs EtAPAs. 

da primeira fase, resultou a criação teatral 
“da água nascemos, Para a água volta-
remos”, apresentada no auditório Horácio 
marçal - junta de freguesia de Paranhos,  
no Porto, e ainda no iv Congresso nacional 
de surdos, em Aveiro. Em 2009 e como 
resposta ao desafio de dar continuidade ao 
projecto, surge o espectáculo “Eram umas 
quantas vezes”, apresentado no mesmo 
auditório. 

Este projecto visa a sensibilização e a educa-
ção da comunidade em geral e da comunida-
de surda em particular, para o teatro. nasce 

da constatação de que persiste, nos tempos 
actuais, um significativo afastamento da 
comunidade surda dos eventos teatrais, quer 
enquanto público, quer no papel de actores. 
Para a manutenção desta inibição na relação 
da pessoa surda com o teatro, parece contri-
buir o facto das experiências de contacto com 
o teatro em contexto escolar serem demasia-
do escassas ou pontuais, e sobretudo o facto 
da língua falada assumir um papel central nos 
espectáculos teatrais, com a ausência habitual 
de legendas ou intérpretes de LgP. são, de 
facto, múltiplas as razões que diminuem ao 
longo da vida de uma pessoa surda as suas 
oportunidades de contacto, experimentação e 
fruição com esta arte. o mesmo não parece 
acontecer de forma tão evidente com o Cine-
ma, a música ou a dança. 

de uma forma geral, o projecto dirigiu-se a 
jovens e adultos surdos que se encontravam 
interessados em “fazer teatro” e disponí-
veis para integrar um processo de criação 
colectiva ao longo de três meses de trabalho. 
A grande diferença entre as duas fases do 
projecto reside no facto de neste segundo 
processo se ter optado por não integrar um 
intérprete de LgP na equipa, deixando a car-
go de todos os envolvidos - jovens e encena-
dores - a responsabilidade pela comunicação. 
Acima de tudo é um projecto teatral, que 
não procura necessariamente formar actores 
mas, tão somente, introduzir as pessoas ao 
mundo do teatro, através da vivência intensa 
dos seus processos, contextos e resultados 
de criação.
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Este é um projecto artístico com preocupa-
ções sociais, e que por este motivo procura 
concretizar os seus objectivos a diferentes 
níveis, que abrange o desenvolvimento pes-
soal, interpessoal, grupal e sócio-comunitá-
rio. os seus resultados são disso reflexo: um 
grupo de teatro, um espectáculo de teatro, 
e um livro. todos estes elementos assumem 
igual relevância  para garantir a continuidade 
desta experiência no tempo e no espaço. o 
grupo foi formado para prosseguir nas suas 
criações, em torno de novos temas e inte-
grando novos elementos; o espectáculo foi 
montado para ser levado a outros contextos, 
e o livro foi escrito para ser lido por outros 
públicos.

ACimA dE tudo, é imPortAntE quE 
As duAs ComunidAdEs, surdA E 

ouvintE,  sE ConHEçAm E intErAjAm 
umA Com A outrA, nAturALmEntE, 

Ao Longo dA vidA, dE mAnEirA A 
dEsmontArEm os mitos quE AmbAs 
ALimEntAm mutuAmEntE ACErCA dA 

outrA. os ouvintEs E os surdos 
não sE ConHECEm E é Por isso quE 

não ComuniCAm EntrE si. 
(joão PEdro CorrEiA)





o teatro 
dos surdos
o teatro de surdos existe já há algumas 
gerações, servindo um duplo propósito: por 
um lado, como entretenimento cultural 
dirigido a públicos surdos e, por outro lado, 
a educação sobre a surdez e sobre a língua 
gestual dirigida a um público ouvinte. no seu 
formato inicial, o teatro de surdos contava 
com a participação exclusiva de actores sur-
dos numa peça para ser apresentada a um 
público surdo. Hoje em dia, o mais frequente 
é vermos actores surdos e ouvintes que 
actuam juntos em palco para um público 
igualmente misto.

A HistóriA do tEAtro dE surdos 
rEmontA A tEmPos rEmotos E PArE-
CE tEr As suAs rAízEs Em EsCoLAs E 

univErsidAdEs, dAs quAis sE dEstACA 
A univErsidAdE dE gALLAudEt, nA 

fLóridA. EstA univErsidAdE fundA-
dA Em 1864 Com um dEPArtAmEnto 

dirigido às ArtEs do tEAtro é 
ACtuALmEntE ConsidErAdA LídEr 
nA EduCAção E dEsEnvoLvimEnto 
ProfissionAL dE PEssoAs surdAs 

E ouvintEs, Possuindo um vAsto Ar-
quivo do trAbALHo dEsEnvoLvido 
Por difErEntEs gruPos dE tEAtro 
dE surdos nACionAis Ao Longo dE 

déCAdAs.

Criado em 1967 na inglaterra, o teatro 
nacional dos surdos (national theatre of the 
deaf) foi o ponto de partida e de inspiração 
para a constituição de inúmeros grupos de 
teatro de surdos pelo mundo inteiro.

Em 1976, em Paris, é criado o international 
visual theatre, dirigido actualmente por 
Emmanuelle Laborit, e com o objectivo de 
ir ao encontro das comunidades surda e 
ouvinte. Actualmente também designado 
Laboratório de Pesquisas artísticas, linguís-
ticas e pedagógicas, sobre a língua gestual, 
as artes visuais e corporais, representa a 
primeira companhia de actores profissionais 
surdos, pioneira no ensino da Língua gestual 
em frança. Constituindo-se um cruzamento 
cultural, espaço de trocas e descobertas para 
surdos e ouvintes, os seus espectáculos são 
bilingues, na língua gestual e língua francesa 
e abarcam diversas linguagens artísticas, tais 
como, teatro visual, música, Poesia, Contos, 
dança, marionetes ou teatro de sombras.

mais tarde, nos anos 80 em nova York, o 
instituto nacional técnico (national technical 
institute for the deaf) faz nascer o famoso 
grupo de teatro de surdos, o sunshine too.  
Esta companhia faz tournées nacionais e 
internacionais animando e educando públicos, 
crianças e adultos, através de performances 
e workshops centrados na cultura dos surdos 
e na sensibilização da comunidade em geral 
para esta mesma cultura. As suas actuações 
são acompanhadas de língua gestual e de 
língua falada. Por outro lado, visam ainda 



despertar os públicos para questões sociais 
comuns, tais como, a diversidade cultural e o 
ambiente.

A intEgrAção dE PEçAs dE tEAtro 
dE surdos Em EvEntos LigAdos 
Ao tEAtro ComEçA A sEr umA 

rEALidAdE. 

Actualmente, encontramos em Portugal al-
guns projectos artísticos desenvolvidos por 
grupos de teatro de surdos ou por outros 
grupos que combinam diversas formas de arte 
como o teatro, a dança e a música, frequen-
temente, no seio de instituições de surdos ou 
de Apoio à deficiência. no seio destas insti-
tuições, grupos de teatro de surdos produzem 
espectáculos de teatro com vista à animação 
de festividades, à participação em eventos 
institucionais ou à participação em eventos 
culturais, tais como, o festival nacional de 
teatro Especial – fnAtEs (que teve a sua viii 
Edição em março de 2010, em Abrantes) e o 
festivArte – Alternativas dramáticas e Ex-
pressivas (Amadora). 



o grupo
o ProjECto tEvE Como ProtAgo-

nistAs CEntrAis um gruPo dE 10 jo-
vEns E AduLtos surdos dA AsP quE 

sob A oriEntAção dE dois ACtorEs/
EnCEnAdorEs, juntos forAm CA-

minHAndo Em uníssono nA dEsCo-
bErtA do PotEnCiAL ExPrEssivo dos 

sEus CorPos, nA ExPLorAção dA 
fisiCALidAdE dos sEus quotidiAnos, 
nA EstétiCA dos sEus dEsEjos E, Por 

fim, nA CriAção CoLECtivA dE um 
EsPECtáCuLo finAL. 

Ao longo de três meses, o grupo disponibi-
lizou-se a uma exploração íntima das suas 
capacidades e competências, em se exprimir 

na língua do corpo, em fazer teatro, na 
descoberta de um caminho de expressões 

com vista à consolidação de uma história em 
torno de uma mensagem colectiva. 

 
Com idades compreendidas entre os 18 e os 
40 anos, os participantes traziam consigo 
motivações diversas. simples curiosidade ou 
como meio de desenvolver a auto-confiança 
e outras competências pessoais e interpesso-
ais. Alguns já tinham participado na primeira 
edição do projecto. uma minoria já tinha tido 
algum tipo de experiência com teatro, em 
geral, muito pontual, em contexto escolar ou 
associativo. 

os encenadores (joão Pedro Correia e su-
sana madeira,) ambos actores formados
pela Escola superior de música e das Artes 
do Espectáculo, embarcam nesta viagem com 
as suas próprias expectativas. Comparando 
com a sua primeira edição, pretendem dar 
maior projecção ao projecto, fazê-lo ir mais 
longe, abranger mais pessoas, fazer mais 
espectáculos. numa primeira fase, assumi-
ram um papel essencialmente como facilita-
dores da relação e da exploração do potencial 
corporal criativo e expressivo do grupo, para, 
numa fase final, assumirem uma maior 
directividade, no papel de encenadores.

três presenças silenciosas foram ainda 
acompanhando este projecto, na qualidade de 
observadoras do processo: uma fotó-
grAfA (Paula Preto), uma EducA-
dorA (joana Cottin / surdA) e uma 
PsicóLogA (irene monteiro / ou-
vintE). destas duas últimas observadoras 
que nos guiam nas páginas que se seguem.

(ouvintE) …Está agora a começar 
uma nova aventura…aceitei pron-
tamente este desafio porque sinto 
que neste momento da minha vida 
preciso de voltar ao início de mim. 
Voltar a uma fase pré-verbal, de 
contemplação. Parar de fazer e fazer 
parar. Ver somente o mundo à minha 
volta sem interferir nele. Vê-lo a 
acontecer naturalmente e indepen-
dente da minha acção.



(surdA) …Uma nova fase em mim 
está prestes a iniciar-se… Vou 
relatar, descrever e fazer sentir, entre 
as linhas do papel em branco, tudo o 
que o Teatro revela sob o meu olhar 
enquanto Pessoa Surda para dar a 
conhecer a força da nossa “voz” e a 
magia dos nossos gestos! Serei eu ca-
paz de me abstrair da preparação da 
peça e assumir a minha verdadeira 
posição de observadora? Estou com 
receio de me integrar e de invadir 
espaços que não os meus, simples-
mente por me sentir como eles, por 
sentir que também sou alguém que 
pode contribuir, indirectamente, na 
construção da peça…… Os Surdos 
vão ver-me ali sentada a descrever 
cada passo que dão, a registar cada 
movimento, cada sensação… Vão 
desconfiar, sinto isso… Vão sentir-se 
ameaçados…aquela visão comum de 
que registos, observações e análises 
são sempre feitas por pessoas Ou-
vintes, por pessoas que investigam e 
estudam as problemáticas sociais da 
Pessoa Surda por isso serei, talvez, 
uma ameaça…











o processo
A PrEPArAção dos 

CorPos E formAção 
do gruPo

“ErA um grAndE dEsAfio. sEnti-mE 
AtirAdA Aos LEõEs. não ConHEço 

EstA LínguA. vou tEr dE mE 
EsforçAr…foi o quE PEnsEi.” 

(susAnA mAdEirA)

Esta é uma fase delicada, o grupo está ainda 
em processo de formação e de auscultação 
mútua. Algumas pessoas que se inscreveram 
nunca chegaram a aparecer. outras vieram 
experimentar e mostram-se ainda com al-
gumas dúvidas ou dependentes da adesão de 
outros colegas que conhecem melhor. uma 
vez estabilizado o grupo com 10 pessoas, um 
trabalho de intensa pesquisa corporal come-
ça. Conhecer o próprio corpo e suas múltiplas 
potencialidades, na sua forma isolada e na 
interacção com os outros corpos; afinar os 
sentidos de observação e a concentração; 
assimilar gradualmente uma rotina de tra-
balho e uma prática de colaboração em grupo 
assente na partilha de vivências, no respeito 
pela diferença dos outros e na entreajuda. 
é uma fase de imersão aquática onde nada 
se ouve para além do movimento dos corpos 
que aprendem a situar-se nesta matriz 
líquida de experiências iniciáticas. nesta fase, 
ainda não há uma mensagem a transmitir, 
apenas corpo a descobrir. 

Partindo desta língua gestual os gestos 
que correspondem ao nome de cada um 
foram explorados até ao ínfimo detalhe, 
agigantando-se até perderem todo o seu 
valor de palavra e se transformarem numa 
coisa completamente nova. Passos de dança 
libertos dos constrangimentos da significação 
e que ligados entre si rapidamente se trans-
formaram numa coreografia de movimentos 
orgânicos alimentados da essência de cada 
um. nesta fase, o desafio é a comunicação, e 
a novidade, o seu encanto.

(ouvintE) Neste primeiro dia sinto-
me já por dentro de algo forte que 
me envolve num frenesim de gestos e 
sons que não reconheço. Eu sou Ou-
vinte. Mas sou de uma surdez pro-
funda aqui no seio deste grupo que 
comunica entre si por gestos, olhares 
e toques. Sou de facto inaudível e as 
minhas palavras não me valem de 
nada para me fazer notar. 

Na língua gestual tudo acontece 
muito rápido e ao mesmo tempo, 
numa desordem de silêncio e de mo-
vimentos que sinto como um ruído 
quase ensurdecedor. Os meus olhos 
não conseguem acompanhar a viva-
cidade e a intenção dos gestos. Como 
se viessem de uma escuridão reclusa 
e precisassem agora de um tempo de 
adaptação para se poderem ajustar a 
tanta luminosidade. Eu pensava que 
ser surdo era não ouvir. Mas reparo 



agora que ser surdo é ver melhor. 
As minhas palavras aqui não têm 
qualquer interesse. Os meus gestos 
são pesados quase patéticos quando 
comparados com todo este vocabu-
lário corporal que me fala continua-
mente mesmo sem se dirigir a mim. 
Lembro-me das asas dos colibris. 
São os seus frenéticos movimentos 
que sustentam o peso do pequeno 
pássaro. São de facto os gestos que 
sustentam toda a comunicação 
dentro deste grupo. Sinto-me tonta. 
Reparo que os actores/encenadores 
estão a ter alguma dificuldade em se 
fazerem “ouvir”. 

O mais difícil parece ser falar para 
o grande grupo e cativar a atenção 
de todos ao mesmo tempo sobre si 
próprios e sobre o que têm para dizer. 
Muito rapidamente os gestos dentro 
do grupo fazem lembrar um fogo 
cruzado intenso que encurrala no 
seu meio os encenadores mas que, ao 
mesmo tempo, os ignora por comple-
to. Saem assim ilesos mas aturdidos 
destes encontros. 

(surdA) Pela primeira vez observo 
um Ouvinte aflito no meio dos Sur-
dos que tão naturalmente falam uma 
outra Língua… Os olhares desespe-
rados, a tentativa de compreensão da 
mensagem e da riqueza de ideias que 
se vão trocando… 

O Ouvinte não apanha tudo o que 
se diz e sente-se “triste”. Sinto um 
Mundo diferente, onde o esforço dos 
Surdos em falar, se torna na extrema 
necessidade de o Ouvinte em apren-
der Língua Gestual… Nunca na 
minha Vida tinha sentido tal… Não 
é por gozo que me refiro a isto, mas 
sim por achar que esse Ouvinte, de 
certa forma, se apercebeu das nossas 
barreiras e limitações na comuni-
cação. Custa-nos fazer entender ao 
Outro, o que intimamente sentimos 
por isso devemos tentar sempre fazer 
Teatro, ser actor da Vida, assumir e 
“encarnar” o papel do Outro como 
se de nós tratasse… Incrivelmente 
hoje, não na representação mas em 
contexto real, o sentido da diferença 
brotou. 

Eram Umas Quantas Vezes
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dEfinição do tEmA

“fiquei logo encantada com a poética dos 
gestos e tive vontade de explorar esta língua 
gestual ao máximo, criar como que uma 
dança gestual.” (susAnA mAdEirA)

Chegou a hora de perceber do que é que 
o grupo quer falar. sob o estímulo dos 
encenadores, o grupo reflecte agora acerca 
do tema que querem trabalhar. Para eles 
é ponto assente que o espectáculo irá 
construir-se a partir das improvisações e 
das escolhas de todo o grupo, sem guião 
definido à priori. observa-se o emergir de 
conceitos abstractos tais como felicidade, 
surdo, entre outros… o tema escolhido foi 
“oportunidades”. trata-se também de uma 
oportunidade para os outros olharem para os 
surdos de outra forma, “sem ser no papel de 
coitadinhos” (sofiA q.).

(surdA) De verdade, oportunidades é 
algo que todos nós, como indivíduos, 
precisamos e este projecto foi, sem 
dúvida, uma Oportunidade para 
nós, Surdos, nos apresentarmos em 
Sociedade através do Teatro. Além 
disso foi também uma Oportunidade 
para os Ouvintes perceberem que 
nós, Surdos, somos capazes de nos 
abstrairmos de toda a perspectiva 
de inferiorização e vitimização pela 
nossa natureza, usando a linguagem 
teatral...Esta aventura, será uma 
oportunidade mútua.

 seguiu-se então a proposta de cada pessoa 
trazer de casa um objecto e improvisar uma 
pequena cena com o mesmo, tendo por base o 
tema definido. desenvolve-se a descoberta dos 
materiais físicos que representam o sentido de 
oportunidade em cada um. uma enxurrada de 
questões lançadas pelos encenadores chovem 
copiosamente sobre uma massa de actores 
em busca de um sentido para a sua existên-
cia. “qual é o objecto? quem és? o que és? 
onde estás? qual é a tua mensagem? Em que 
sentido és uma oportunidade”? 

(ouvintE) Descubro com os meus olhos 
que os gestos são o vocabulário de uma 
língua que não se esgota de todo em 
gestos. Existe Os Gestos e depois há A 
Gestualidade, que é a forma pois cada 
incorpora e encena, à sua maneira, 
os mesmos gestos, moldando-os ao 
seu precioso jeito de ser. “O gesto, 
esta dança de palavras no espaço, é a 
minha sensibilidade, a minha poesia, 
o meu eu íntimo, o meu verdadeiro es-
tilo” (Laborit, 2000). Há de facto algo 
de profundamente íntimo e pessoal 
nestes gestos, algo de desconcertante, 
ao mesmo tempo cru e metafórico.

ricardo traz uma bola. A cadência da bola 
representa a cadência da vida. se a bola te cai, 
decides se a vais apanhar ou se a deixas ficar. 
Assim é com a vida. Para sá, a câmara de 
filmar, representa a oportunidade de viajar, de 
conhecer, de fazer zoom sobre as coisas e as 



pessoas. sofia q. concentra em três objectos 
– uma caixa de óculos, uma caixa de sonhos, 
uma lâmpada mágica – a oportunidade de 
sonhar, oportunidade de realizar um desejo. 
mónica vê no seu anel uma oportunidade de ter 
uma nova vida. Para sofia g., o relógio traz-
lhe a oportunidade de enganar o tempo. os 
óculos do Eduardo são para ele uma oportu-
nidade de ver melhor. Para Cláudia, o elástico, 
uma oportunidade de mostrar a cara, de sorrir. 
Paula reconhece no seu fantoche a oportunida-
de de ser mãe e o amor maternal. A inês vê no 
seu álbum a oportunidade de guardar e rever 
as suas memórias. A joana representa num 
volante a oportunidade de chegar e de partir. 
Por fim, a sofia A. bombeia com a sua mão a 
oportunidade de dar vida a outra pessoa. 

no seu conjunto, todas as propostas parecem 
apontar para um desejo comum – o desejo 
de ser feliz. todas estas pequenas histórias se 
cruzam na busca incessante do homem em 
direcção à sua felicidade e realização pessoal. 
Cada um vai vestindo, naturalmente, um 
personagem e ocupando, gradualmente, um 
lugar próprio nesta trama comum. Alguém irá 
escrever esta história que poderá ser reescrita 
de mil e outras formas. Era uma vez, era mais 
uma vez… eram umas quantas vezes. 

(surdA) Juntos, como uma família 
impenetrável, uns aos outros, a pouco 
e pouco vai-se transformando o grupo 
heterogéneo num grupo homogéneo, 
o que me deixa contente. Este grupo 
comprovou a minha teoria popular: 

basta a presença de um Surdo para 
que as coisas entrem em festa e em ple-
na sintonia… Discursos soltos, brin-
cadeiras surgem porque conhecemos as 
nossas “naturezas”, a nossa maneira 
de estar, partilhamos a mesma Língua, 
sentimos as mesmas necessidades 
sociais... Uma vantagem!

(ouvintE) Alegria e entusiasmo 
apertam abraços e cumprimentos no 
início de cada sessão. A efusão dos 
reencontros à porta da sala transborda 
facilmente para dentro da sessão e dos 
exercícios. Os corpos parecem estar 
mais disponíveis que nunca ao jogo 
e ao prazer numa procura constante 
da interacção com o outro. Risos e 
exclamações enchem o espaço num 
burburinho intimista de quem acabou 
de chegar a sua casa. É evidente que 
“precisam” de vir aqui. E que vir aqui 
tem qualquer coisa de alívio. Talvez o 
alívio de não ter de fazer esforço para 
comunicar. Sem perceber que palavras 
traduzem, estes gestos transmitem-me 
uma troca entusiasmada de afectos que 
desenham à sua volta uma auréola de 
intimidade, dando ao grupo um senti-
do de família onde é difícil de penetrar. 
Ao meu nome deram um gesto. Um 
gesto baseado na tatuagem que cir-
cunda o meu braço. Foi nesse preciso 
momento que entrei para o clã.

Eram Umas Quantas Vezes
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Construção 
do EsPECtáCuLo

“Estava sempre a observar. não podia
desligar. nunca me senti tão ligada a um 
processo. sempre a tentar captar tudo. 
queria aprender rápido para poder trabalhar 
em conjunto”. (susAnA mAdEirA)

o mAtEriAL tEm já umA formA, 
AgorA o imPortAntE é dEsCobrir A 
suA LógiCA sEquEnCiAL, idEntifiCAr 

Pontos dE LigAção E AProfun-
dAr A suA EssênCiA. EssE mAtEriAL é 
ComPosto dE um tEmA CEntrAL, dE 

objECtos, dAs PErsonAgEns quE 
os AnimAm E dAs suAs PEquEnAs 

HistóriAs. 

importa agora criar uma manta coerente 
com estes retalhos variados. todo o trabalho 
de construção do espectáculo é colectivo. A 
proposta de cada pessoa fazer a sua impro-
visação através de um objecto, mantém-se. 
o resultado cada vez mais é surpreendente e 
desenvolvido. tudo se transforma. 

Perante uma chuva de ideias surgem as 
formas de concretização da peça e dá-se 
início à primeira fase de construção do 
espectáculo. Aqui, os encenadores assumem 
um papel mais activo e crítico, adicionando, 
subtraindo, multiplicando e conjugando entre 
si as improvisações de cada um. Analisam, 
conversam entre si, sob o olhar desconfiado 
dos surdos que aguardam, ansiosamente, 

que lhes seja dito alguma coisa. A ence-
nadora percorre o espaço de ensaios com o 
corpo todo, como se de um espaço de treinos 
se tratasse, procedendo à aplicação prática 
do seu pensamento, sob o olhar atento dos 
actores que questionam. às vezes surgem 
dificuldades em transmitir uma ideia precisa. 
“quem me ajuda a explicar? Ajudas-me 
aqui?” são frequentes os pedidos de ajuda. A 
comunicação é efectuada através da repre-
sentação física do que se pretende realizar 
naqueles determinados momentos.

Primeiro momento: os beijos. Captação de 
beijos. jogo de beijos pelo ar. nova captação 
de mais beijos. fúria e sensação de repulsa. 
beijos roubados. uma lamparina apare-
ce e alguém faz desprender dela uma luz 
imaginária. um pedido “quero ser feliz!” 
tudo pára para estudar o próximo momen-
to… Aos poucos se constrói e se lembra 
que da revolta se pode arrancar um desejo. 
um rosto cerrado entra em cena novamente, 
puxa cada ladrão de beijos por uma corda 
invisível, aperta-os, amarra-os deixando a 
todos sem fôlego… uma volta… duas 
voltas… puxa… puxa… puxa até que 
a corda rebenta…Parou! Este momento 
chegou ao fim… parte-se para o estudo de 
um outro: os mapas. discutem, avança-
se e retrocede-se vezes sem fim… 
Entra-se em cena com um mapa, gira-se, 
encontram-se em círculo e pressupõe-se a 
criação de um ritmo inaudível. gera-se uma 
confusão, ninguém entende como e qual a 
velocidade do mesmo e a exploração da folha 



é dessincronizada. A alternativa é fazer a 
marcação do tempo e… 1, 2, 3, 4. novo 
momento: Câmara de filmar. todos seguem 
a ideia de partilhar as câmaras, encruzilha-
rem-se e todo o momento é feito na perfei-
ção. Próximo momento: o anel. tentativa de 
ligação entre o último momento da câmara 
com o anel. um sucesso. Último momento a 
analisar: A bola. todos fazem os movimentos 
com ritmos e velocidades diferentes e nova-
mente a alternativa é a marcação do ritmo 
com os dedos (1, 2, 3, 4, 5, 6). treino sucessivo 
com a bola. A encenadora está no meio dos 
actores. seis tempos, quatro momentos. 
Práticas sucessivas e, aos poucos, os actores 
refazem a cena sozinhos, mas sempre com 
acompanhamento rítmico.

(ouvintE) Ao longo das sessões, 
as cenas ganham corpo e o corpo 
intencionalidade. Tudo se passa 
num silêncio que engrandece cada 
movimento em pormenor. Encontro, 
por vezes, neste silêncio dos corpos 
que se esforçam um som. O som da 
voz surda. Que não sai apenas da 
boca mas de todo o corpo. Um som 
completamente diferente que ainda 
não foi polido pelos exercícios refi-
nadores da cultura verbal, um som 
amelódico que não parece feito de 
vento mas um som líquido que escor-
re como água em jacto pela aresta de 
um músculo que se relaxou. Gosto 
deste som que escapa ao controlo e 
que põe a nú as sensações de dentro, 

gosto da gargalhada à boca cheia 
que se arrasta enquanto houver ar, 
admiro maravilhada as bocas que se 
enchem e que rebentam em estalidos 
como bolas de sabão. Impressiona-me 
a sensualidade destes rostos que se 
deformam e se abrem, muito mais 
do que a boca Ouvinte quando fala. 
Boca despudorada que põe de fora 
a língua e exibe a carne dos seus 
lábios. Voz que arranha que borbu-
lha que gargareja. “gritos agudos de ave 
marinha, como os de uma gaivota planando 
sobre o oceano” (Laborit, 2000, p.20). 

(surdA) A imaginação eleva, a fanta-
sia é mágica e orgulho-me da riqueza 
da nossa Comunidade, por ser capaz 
de ampliar as palavras e os gestos 
a coisas naturalmente concebidas 
como o corpo, a face, o movimento.
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EnsAios

“ têm umA CAPACidAdE EnormE Ao 
nívEL dA movimEntAção E dA Ex-

PrEssividAdE do CorPo E do rosto. 
são ExPrEssivos Por nAturEzA.” 

(susAnA mAdEirA)

repetição contínua de cenas. trabalho 
cirúrgico de análise e auto-conscienciali-
zação. movimento exaustivo de repetição e 
observação. mais do que nunca impõe-se 
uma atitude contínua de colaboração e de 
escuta do outro. é uma fase especialmente 
vulnerável à  frustração e ao cansaço. Por 
um lado, o desejo de aperfeiçoar sincro-
nias grupais, perante as exigências de um 
espectáculo dirigido ao público em geral. 
Por outro lado, o desânimo provocado pelas 
repetições infindáveis e meticulosas de rit-
mos, movimentações, gestos e intenções. na 
recta final, em direcção aos espectáculos, as 
orientações são precisas e directas: intencio-
nalidade das acções, energia na movimenta-
ção, tempo natural de reacção, segurança e 
controlo na manipulação de objectos, sintonia 
nos ritmos, centração no próprio trabalho e 
concentração. 

(surdA) Os momentos repetem-se e 
sinto que os Surdos perdem a sua 
ligeira motivação para refazerem, 
moldarem dezenas de vezes uma úni-
ca parte... Será que é difícil para eles 
perceberem que o Teatro é o estudo e 
a exploração? Incomoda-me ao vê-los 

tão… desmotivados! Perdoem-me 
mas às vezes penso como é que não 
entendem que há coisas que não 
se constroem com meia dúzia de 
treinos… Enfim… Eu sei que eles 
são capazes! Cometo uma loucura ao 
pensar assim e dirijo-me a eles co-
mentando o facto de não perceberem 
a necessidade disso… Eles argu-
mentam mas acabam por perceber e, 
finalmente, fazem da criatividade de 
cada um, o representar da liberdade 
exploradora eminente em si. 

Consegui! Observo momentos dife-
rentes e repenso na minha maneira 
de ser: Sou igual a eles, em certos 
aspectos… Vivo, tal como eles, a 
verdadeira liberdade e espírito de 
representação da Vida! Agradeço, 
intimamente, por esta oportunidade.

Esta é realmente uma fase de trabalho, 
persistência e paciência. no entanto, a comu-
nicação entre encenadores e actores está 
de tal forma agilizada que rapidamente as 
instruções são seguidas e os progressos são 
evidentes. Por alguns momentos se esquece 
a ausência do intérprete. sem excepção, 
todos referem que preferem assim mesmo, 
estar sem intérprete. valorizam o facto da 
comunicação se fazer de forma directa, 
permitir uma maior proximidade entre par-
ticipantes e encenadores, envolver um maior 
investimento de todos neste processo de troca 
de ideias, promover um maior sentido de en-



tre-ajuda, reforçar o contacto ocular. é uma 
relação mais justa pois agora todos, surdos 
e ouvintes, têm de fazer o mesmo esforço. 
de forma consensual todos afirmam que os 
encenadores parecem demorar mais tempo a 
explicar mas são muito rápidos a exemplifi-
car, porque o fazem com o corpo. 

(ouvintE) É flagrante a grande difi-
culdade do grupo em fazer um ritmo 
colectivo. Os ritmos internos e as 
contagens de tempo são nitidamente 
diferentes para cada um. Pergunto-
me de onde vem o nosso sentido rít-
mico e qual a importância da música 
para esta aquisição. 

As imperfeições assinaladas e as 
correcções introduzidas pelos ence-
nadores parecem levantar algumas 
resistências. Pergunto-me até que 
ponto é perceptível ao Ouvinte 
o grau de exigência colocado por 
algumas destas tarefas a quem é 
Surdo. Estão sempre a esquecer-se 
das movimentações. Pergunto-me 
porque é que não fazem o seu registo, 
apesar da sugestão. Tento imaginar 
qual será o papel da escrita para 
alguém que não ouve, que não pode 
ouvir o que escreve, que não pode 
falar o que lê. 

Os atrasos e as faltas são uma cons-
tante. Pergunto-me se o tempo terá o 
mesmo tempo no silêncio. 

(surdA) Distraídos, desatentos e 
conversadores, os Surdos não per-
dem uma oportunidade para falarem 
uns com os outros e perdem a sua 
atenção em aspectos essenciais… um 
pequeno grande defeito que causa 
atrasos e faz o tempo fugir entre os 
dedos. 

A encenadora tem uma mente tão 
alternativa… Face às dificuldades de 
comunicação passa para a represen-
tação das coisas, à explicação visual 
dos momentos e cativa a atenção 
dos actores que reparam em cada 
pormenor e que depois fazem igual. 
Impressionante a forma como o Tea-
tro clarifica uma mensagem…

Para quê pontes de comunicação 
neste contexto se temos todos em nós 
a mente visual das coisas, a signifi-
cação e o significado das representa-
ções?

foi então que o inevitável aconteceu. Alguém 
fala ao ouvido de alguém. o ensaio pára. 
os surdos contestam de forma veemente 
essa prática: falar ao ouvido é próprio dos 
ouvintes! não concordo! 1)   o público é todo 
surdo…2)  isso é para ouvintes! nós somos 
surdos… é a nossa identidade! 3) o que eu 
acho, sinceramente, é que as pessoas que nos 
vão ver, os surdos, vão ficar muito magoados 
se fizermos isso! 4) os encenadores parecem 
ter sido apanhados de surpresa e demoram 
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a perceber o significado de uma reacção tão 
visceral. tentam ainda apelar ao simbolismo 
do gesto, a intenção do segredo. nesta altura 
questionam: quem será o nosso público? 
surdos e ouvintes. mas este gesto deve ser 
banido sem misericórdia alguma. 

(surdA) Porque raio não se pode fin-
gir que se fala ao ouvido? Será um 
aspecto discriminatório? Ou será 
que a ideia é a percepção que isso 
transmite? Meu Deus… Jamais es-
peraria tal cena… Sempre disseram 
que queriam mostrar o Teatro como 
uma forma de quebrar barreiras atra-
vés da transmissão de outras formas 
de comunicação e isso não vem de 
encontro ao pretendido. Um auto-
preconceito se demonstra por parte 
dos Surdos… Estou completamente 
em desacordo. Sinto que simples-
mente uma língua se transforma 
nas suas unidades mais básicas: a 
expressão, o sentimento, a ligação… 

Não é uma estrutura gramatical 
mas uma práxis visível em Teatro. A 
comunicação feita por sinais orais e 
gestuais, é uma barreira psicológica 
que as pessoas criam. A comunicação 
surge sempre, sem que haja neces-
sidade de pontes específicas. Tudo é 
claro. Basta querer e, aqui, era inten-
ção que todos quisessem, formassem 
e decidissem criar um sistema de 
linguagem universal, que se entenda 

em qualquer parte do Mundo, com 
qualquer tipo de pessoa. É dessas 
coisas que o Teatro tem e que nós, 
os Surdos, deveríamos admirar-nos 
enquanto principais impulsionadores 
disso. Todo o acontecimento fez-me 
aperceber melhor da sorte em eles 
agora não possuírem intérprete, ao 
contrário do que aconteceu no grupo 
anterior. 

Os Surdos eram um pássaro livre 
preso numa gaiola de som e sempre 
julgaram ser assim que se proce-
dia. Não digo que a interpretação é 
dispensável… Precisamos e muito de 
intérpretes mas, em Teatro, NÃO! 
As interacções entre os mundos 
desenvolvem-se, as ideais partilham-
se, as mensagens escutam-se, as 
aproximações entre encenadores 
(representando o Mundo Ouvinte) e 
os actores (representando o Mundo 
Surdo) resultam e a percepção de 
auto-discriminação e auto-exclusão 
são auto-identificadas quer por uns, 
quer por outros. Fiquei triste...

(ouvintE) Percebo neste preciso 
momento o significado de “comu-
nidade”. Por isso é que não consigo 
falar de deficiência quando penso 
na surdez. Nem sequer em surdez 
porque me lembra demasiado uma 
ausência de algo quando o que res-
salta é um acréscimo de algo que pre-



cisamente me falta a mim. É muito 
forte o sentido de identidade neste 
grupo. Têm uma língua, um código 
de conduta próprios, partilhados 
entre si e que me escapa a mim. Um 
sentido de união e de pertença que 
anula qualquer ideia de necessidade 
especial ou estado de dependência. 
Um orgulho em ser o que são. Julgo 
que é este orgulho que neste momen-
to se encontra ferido, reactivo ao que 
sentiu como uma ameaça ou um re-
trocesso na sua história de conquista 
pelos seus direitos. Talvez este dedo 
sobre os lábios relembre o terrível po-
der opressor do oralismo que durante 
anos calou à força tanta gente sob o 
argumento da normalização.

os adereços são experimentados, trazen-
do mais personalidade aos personagens. o 
espaço de ensaio na PELE mantém-se mas, 
a meio da semana, muda-se para o palco 
real onde tudo irá acontecer. os actores 
preparam as suas entradas, adequam-se 
ao palco, vestem as roupas com que irão 
exibir no dia do espectáculo e usam os seus 
objectos. os preparativos finais enlaçam-se 
e os actores sorriem. Apesar do nervosismo 
reina um clima de auto-confiança: “sinto 
que o teatro me desenvolveu uma vida nova, 
um novo sentido de viver. toda a energia do 
espectáculo, sinto-a positivamente. tenho 
a sensação de que o público me vai trazer 
ansiedade mas sei que vai correr bem porque 
tenho jeito”. (sá)

(ouvintE) É visível uma maior ma-
turidade do grupo na sua capacidade 
de funcionar individualmente de for-
ma autónoma e de se articular como 
um todo. A comunicação faz-se mais 
rapidamente porque estão todos mais 
atentos. Houve uma mudança básica 
de atitude. Aquilo que parecia ser 
um espaço de brincadeira revestiu-se 
agora de outras significações, como 
um espaço organizado onde impe-
ram a disciplina, a concentração e o 
respeito pelo outro. 

(surdA) Estamos próximos da grande 
noite. Os ensaios ganham forma, tor-
nam-se mais objectivos. Os actores 
preparam-se com muita concentra-
ção, controle e energia que orientam 
sempre para a eficaz concretização de 
todos os momentos. 

É visível o alcance de uma maturi-
dade colectiva, respeito pelo espaço 
do Outro, pela ligação ao Outro e 
integração do seu papel em sintonia 
com o papel do Outro. Uns fazem 
registos escritos para se lembrarem 
mas outros nem sequer folhas de pa-
pel e caneta trazem. Fiam-se na sua 
capacidade de memorização já que, 
para eles, a escrita é mais uma bar-
reira. Descobrem, em si, o seu jeito 
para a representação e identificam-se 
no papel que assumiram, crian-
do sempre cada vez mais, formas 
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diferentes e criativas de mostrar uma 
mesma imagem, intenção. 

A personagem não é a necessidade 
mas sim a raiz da aprendizagem que 
foram tendo ao longo deste tempo…
Entrevisto um ou outro actor que 
revelam aspectos únicos e impensá-
veis mas sempre de acordo com o que 
eu penso… Para eles o Teatro é uma 
forma de se libertarem e de darem 
valor ao corpo e à capacidade de pôr 
o público a sentir emoções…Sinto 
que estão preparados para fazer 
Teatro.
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espectá-
culos

“ foi moroso criar um grupo sólido mas valeu 
a pena. A grande compensação foi quando 
falharam alguns projectores e eles simples-
mente continuaram com o espectáculo, sem 
qualquer hesitação. Como um grupo. Para 
mim, das três apresentações, foi o melhor es-
pectáculo. é que estes projectores marcavam 
algumas das suas deixas…“ 
(susAnA mAdEirA)

(surdA) Uma luz ténue acende-se… 
O espectáculo começa com a entrada 
de uma menina e um baú… Tudo é 
uma incógnita… Olho para o lado e 
aprecio as pessoas atentas, expectan-
tes e ansiosas por assistirem a um 
novo espectáculo… 

O palco serve de base para o rela-
tar de histórias e tudo se fecha e se 
centra nele. O auditório está em si-
lêncio, os actores encantam, soltam-
se e dão tudo para que nos sintamos 
relaxados a apreciar metáforas. 

Vê-los naquela hora, fez-me esque-
cer que tinha assistido a mil e um 
ensaios… Estavam diferentes, mais 
profissionais, mais sinceros e soltos a 
descrever o seu papel… Uns entram, 

outros saem, outros tornam a entrar 
e a peça desenrola-se tão suavemen-
te… O público encanta-se. 

Há inversão de papéis: hoje, são os 
Surdos que mostram com vontade 
aquilo que são capazes, aquilo a que 
se comprometem fazendo sobressal-
tar a sua capacidade natural de ser 
único, diferente e igual a todos os 
outros actores. Ricardo… um jovem 
autista entra em cena… atento como 
sempre, repara nos passos dos outros 
e representa com nitidez e perfei-
ção… Sofia Gomes, uma jovem com 
deficiência motora, encontra em cima 
daquele palco de madeira, formas de 
combater as suas limitações encon-
trando todos os caminhos e espaços 
que lhe permitam dar a conhecer… 
os restantes personagens deixam-se 
levar pelo guião e a peça termina 
com explosão de braços erguidos no 
ar… O público está satisfeito…

(ouvintE) O palco emoldura a his-
tória e é este isolamento temporal e 
espacial que a faz brilhar com fulgor. 
Aqueles personagens que vi ensaiar 
vezes sem conta de forma automá-
tica e por vezes pesarosa ganham 
vida e tornam-se reais. É a presença 
do público que lhes põe o sangue a 
correr nas veias num processo de 
diálise teatral intenso que todos pa-
recem ignorar. Nesta sala, o mundo 
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inverte-se, o barulho está do lado da 
plateia e o silêncio em palco. Silêncio 
que dá voz a cada gesto e rosto e 
corpo e objecto que passeia em palco 
numa sucessão de descobertas de 
vida. No público, todo o tipo de ruí-
dos incríveis. Incluindo alguém ouve 
um relato de futebol sem ninguém 
se importar com isso. Neste Teatro, 
as crianças podem vir assistir e 
mexer-se nas cadeiras, fazer pergun-
tas incómodas e tecer comentários 
hilariantes, sem perturbar ninguém. 

Penso que aqui as crianças são, sem 
dúvida, muito mais livres e espontâ-
neas. Lembro-me que o silêncio aqui 
poderia corresponder à escuridão. 

foram apresentados três espectáculos em 
três dias consecutivos. A afluência do público 
foi grande e efusivas as suas apreciações. 
no mesmo palco das nossas observações 
estavam surdos e ouvintes voltados para 
um mesmo objectivo - compreender uma 
história. Para os ouvintes foi evidente o alívio 
e a surpresa de terem conseguido aceder ao 
significado de uma história que não espera-
vam conseguir compreender. Para os surdos, 
o entusiasmo de terem podido mergulhar na 
história e de emergir à tona com uma varie-
dade de significados tão próximos das suas 
vivências pessoais. Para ambos, o impacto 
das imagens de grupo.
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conclusões
“foi umA oPortunidAdE dE ConHE-

CEr umA ComunidAdE, umA novA 
LínguA. é mágiCA, PoétiCA E Ao 

mEsmo tEmPo, muito ConCrEtA. foi, 
sEm dÚvidA ALgumA, o EsPECtáCuLo 
mAis bAruLHEnto quE já vi Em todA 

A minHA vidA!”  
(susAnA mAdEirA)

depois dos espectáculos chegou o momen-
to de fazer um balanço da experiência. 
Em grupo e em volta das fotografias dos 
espectáculos circulam memórias e risos. 
A cumplicidade no grupo anima múltiplas 
conversas paralelas, sobrepostas, entre-
cortadas, multiplicadas, como é habitual. da 
experiência, cada um retira oportunidades 
diferentes e ajustadas às suas necessidades 
de momento: auto-conhecimento, respeito 
pelo outro, trabalho em grupo, entreajuda, 
força de vontade, auto-confiança, grati-
ficação, realização, felicidade, sentido de 
união, autonomia, socialização, paciência, 
concentração, expressão de sentimentos. 
são competências adquiridas que, para além 
de vividas, são também reconhecíveis pelas 
outras pessoas à sua volta. 

 …quAndo tu fAzEs tEAtro E Eu tE 
vEjo Em PALCo, o mEu brAço fiCA 

Com PELE dE gALinHA. 
(Pai do actor riCArdo)

(ouvintE) Noto que se por um lado 
percebo um pouco melhor os gestos 
da Língua Gestual, também os 
gestos da minha “língua pessoal” 
parecem ser melhor percebidos pelos 
outros. 

Descubro agora que todos nós, Sur-
dos e Ouvintes, nos arriscamos com 
mais confiança num terreno que não 
é língua gestual nem língua falada, 
um terreno que não é de ninguém e 
que por isso pode ser de todos. Um 
universo de símbolos que inventá-
mos com novos códigos plásticos e 
sobretudo com novas regras. A regra 
da espontaneidade e da confiança 
num corpo que é sábio e intrinseca-
mente falante. Foi então que percebi 
que, até ao momento, mantivera em 
mim, inconscientemente, o receio de 
ofender alguém com a minha língua 
falada. Esse receio estava agora a 
começar a desfazer-se. Há mais es-
paço para cada um ser naturalmente 
quem é.

(surdA) Todo este projecto e as pesso-
as que nele participaram foram pas-
sos e caminhos para promover o “Di-
reito da Igualdade na Diferença”, 
expressando sentimentos, emoções 
que dia-a-dia, ensaio a ensaio, e em 
palco, foram notórios. Todos comuni-
camos em silêncio e poderemos fazer 
desse silêncio a voz da nossa paixão, 
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a representação de algo ou alguém e 
sobretudo poderemos sempre deixar 
uma mensagem, um tema de reflexão 
para as pessoas que se dirigem a suas 
casas após assistir ao espectáculo. 

A implicação e a visão da Pessoa 
Surda em cima do palco são des-
vanecidas: compreende-se o que 
sente, o que faz, o que vê, o que quer 
transmitir e sente-se o pensamento, 
a criatividade corporal a alcançar 
territórios únicos e longínquos que, 
algum dia, poder-se-ia imaginar… 
Oportunidades de se fazer ver, não 
são poucas. Poucas são as pessoas 
que as querem conhecer e fazer delas 
uma lição para a Vida, uma signifi-
cação do que é Ser Surdo. Para nós 
fazer Teatro, fazer Música através de 
alternativas que possam implicar a 
verdadeira valorização da Comuni-
dade. Acho, assim, imprescindível a 
dissolução dos  muros de betão com a 
força da nossa maneira de Ser, Estar 
e Viver.

é notório que o projecto teve um impacto 
directo nas pessoas que participaram nele, 
devolvendo-lhes um sentimento de confiança 
na sua própria capacidade de comunicar. 
também o sentido de comunidade sai refor-
çado, quando lhe é dada a oportunidade de 
mostrar à sociedade como os surdos cons-
troem o teatro, repleto de valores, cultura, e 
mostrando, principalmente, diferentes for-

mas de linguagem da comunicação. (joAnA 
s.) Por outro lado, foi concretizado o desejo 
de mostrar aos outros tudo o que o corpo 
surdo sabe comunicar, sabe contar e pode 
revelar de forma igualmente profunda e 
simbólica. Poderemos acrescentar ainda que 
terá contribuído igualmente para o desfazer 
de alguns preconceitos que o público, no seu 
senso comum, transporta acerca das dificul-
dades que a pessoa surda terá em participar 
em projectos desta natureza ou acerca das 
suas próprias dificuldades em perceber um 
espectáculo desta natureza. 

Assim, não só o surdo sai mais reforçado na 
sua capacidade de se expressar mas também 
por seu lado, o ouvinte, sai mais convenci-
do da sua capacidade de compreender esta 
expressão alternativa. é um diálogo em que 
ambos percebem que são mais as coisas 
que os unem do que as que os separam. o 
carácter não falado do espectáculo permitiu 
buscar o que é comum nestas duas línguas e 
o que será universal em todas as línguas do 
mundo. Criou-se, deste modo, um espectá-
culo acessível a todos.

Estas ideias preconcebidas que ambas as co-
munidades deixam transparecer nos seus dis-
cursos mais espontâneos parecem sobretudo 
traduzir a ideia de que as pessoas precisam 
de ver para acreditar. Assim, os preconceitos 
não serão mais do que formas estereotipadas 
não só de ler a realidade, mas de viver a rea-
lidade. é, assim, urgente proporcionarmos de 
forma mais regular experiências de inclusão, 
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instalarmos em todo o lado palcos diários e 
rotineiros de colaboração entre surdos e ou-
vintes, obras colectivas de criação no contexto 
escolar, profissional, social. Combatem-se 
preconceitos fomentando novos hábitos 
de vida, multiplicando as oportunidades de 
contacto entre estas duas realidades. que 
os espectáculos de integração deixem de 
ser obras únicas de um dia e passem a ser 
telenovelas diárias de longa duração. Assim, 
serão precisas mais “umas quantas vezes” 
de experiências, de esforço mútuo para se 
promover uma verdadeira compreensão do 
que o outro vive e sente na sua pele.

surgem ainda, e sob sugestão dos próprios 
participantes do projecto, novas áreas a 
explorar, nomeadamente, a integração no 
elenco de pessoas surdas e ouvintes, a 
valorização das suas línguas num mesmo 
espectáculo, a utilização de música ao vivo 
e a exploração de vidas e de personagens 
surdas. Acima de tudo, é importante que a 
Comunidade surda apareça, que se mostre 
e sobretudo que o grupo continue a fazer 
teatro, organizando-se de forma mais autó-
noma (joão PEdro CorrEiA).

Por fim, A sEdE, o dEsEjo dE Con-
tinuAr, ExPrEsso nAs mãos, Como 

“fLorEs no EsPAço” 
(Corrado cit in Laborit, 2000). 

sinto quE o trAbALHo mE dEsEn-
voLvEu umA vidA novA, um novo 

sEntido dE vidA! fAço tEAtro Até Ao 
fim do mundo! (jorge s.) 
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