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RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo a análise de obras compostas por elementos estéticos 
próprios das línguas de sinais, que se caracterizam por sua visualidade e por sua 
multidimensionalidade, sem se que limitem ao uso de alfabetos manuais. Para tanto, o 
trabalho está fundamentado, de forma multidisciplinar, em estudos da linguagem e em 
teorias da arte, de forma a propiciar uma leitura ampla das obras escolhidas. 
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ABSTRACT 
 
This work aims at the analysis of works composed by their own aesthetic elements of sign 
languages, which are characterized by their visuality and its multidimensionality, without 
limiting the use of manual alphabets. Thus, the work is based, in a multidisciplinary way, in 
language studies and theories of art, in order to provide a broad reading of selected works. 
 
Keywods: sign languages, reading, art. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

O propósito deste trabalho é evidenciar o caráter visual e multidimensional das 

línguas de sinais, verificando que tais línguas não se limitam ao uso de um alfabeto 

manual, mas, ao contrário, se apresentam de forma muito mais ampla nos 

processos de interação, inclusive em manifestações de caráter estético. Para 

proceder essa investigação, partimos para a análise de obras de arte que se utilizem 

das línguas de sinais, ora de forma subvertida, ora de forma propositiva, de maneira 

a provocar variados efeitos estéticos em suas leituras.  

LÍNGUAS DE SINAIS: O VISUAL E O MULTIDIMENSIONAL 

A visualidade presente nas línguas de sinais sempre causa interesse e curiosidade 

sobre seu conteúdo. A materialidade da comunicação confere às línguas de sinais 

propriedades diferentes das línguas orais, que podem remeter a uma aparente 

simplicidade e obviedade em sua expressão.  
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(...) à primeira vista, a língua de sinais afigura-se pantomímica; dá a 
impressão de que, prestando atenção, logo a “entenderemos” – todas as 
pantomimas são fáceis de entender. Mas à medida que continuamos a 
olhar, perdemos essa sensação de “já sei”; ficamos vexados ao descobrir 
que, apesar de sua aparente transparência, ela é ininteligível (SACKS, 
2010, p. 70, grifos do autor). 

 

A ideia de que as línguas de sinais utilizam descrições simples e objetivas como 

unidades lexicais pode gerar uma série de equívocos, como acreditá-las como 

universais ou como meramente icônicas e concretas. Quadros e Karnopp (2004, p. 

32) nos advertem que “a aparência externa de um sinal é enganosa, já que cada 

língua pode abordar um aspecto visual diferente em relação, por exemplo, ao 

mesmo objeto, diferenciando a representação lexical de língua para língua”. 

Porém, é necessário não ignorar a relevância do aspecto visual das línguas de 

sinais, que são descritas como línguas multidimensionais, com características 

cinemáticas e espaciais próprias, sendo a visualidade um fator bem mais complexo 

do que a mera representação icônica de objetos e formas. Como nos aponta Stokoe 

(apud SACKS, 2010, p. 79-80): 

Numa língua de sinais [...] a narrativa deixa de ser linear e prosaica. Em vez 
disso, a essência da língua de sinais é fazer cortes da visão normal para um 
close-up, para uma tomada distante e novamente um close-up e assim por 
diante, incluindo até mesmo cenas de flashback e flashforward, exatamente 
como se faz na montagem de um filme. [...] Não só a própria comunicação 
por sinais é mais organizada como um filme montado do que qualquer 
narrativa escrita, mas além disso cada usuário situa-se de um modo muito 
parecido com uma câmera: o campo e o ângulo de visão são dirigidos mas 
variáveis. Não só quem faz os sinais mas também seu interlocutor têm 
consciência, o tempo todo, da orientação visual de que está se comunicando 
com relação ao que ele está comunicando. 

 

Em um diálogo sobre a não universalidade das línguas de sinais, somos lembrados 

por Gesser (2010) que mesmo quando existem relações entre as línguas, estas são 

diferentes, ou ainda, a mesma língua pode apresentar diferenças significativas em 

variados países, o que também ocorre em relação às línguas de sinais. As línguas 

de sinais são influenciadas por diversos fatores resultando em variações, sendo 

essas específicas de países e territórios, assim como as línguas orais. “Nos Estados 

Unidos, os surdos ‘falam’ a língua americana de sinais; na França, a língua francesa 
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de sinais; no Japão, a língua japonesa de sinais; no Brasil a língua brasileira de 

sinais e assim por diante” (Idem, p. 11-12). 

Apesar das diferenças, pesquisadores como Ferreira-Brito (1995) e Quadros e 

Karnopp (2004) têm indicado a existência de certos parâmetros comuns entre as 

línguas de sinais, entre eles a configuração das mãos, a locação e o movimento. 

Tais parâmetros são considerados como unidades mínimas das línguas de sinais, 

sendo os estudos morfológicos amparados pelas observações da relação entre 

estes parâmetros na formação de um léxico. 

Dessa forma, as línguas de sinais têm como principais características a 

visualidade e a multidimensionalidade – sendo a dimensão espacial intensamente 

relevante para a organização do enunciado, o estabelecimento das significações, a 

indicação do tempo das narrativas e das pessoas do discurso. O que nem sempre 

parece estar claro é que, essas características são próprias das línguas de sinais, e 

não são (de modo algum) representações espaciais e multidimensionais de outras 

línguas.  

O ALFABETO NÃO É O LIMITE 

Quando voltamos nossa atenção para o uso do alfabeto manual1 como recurso 

estético na composição de objetos artísticos, passamos a refletir a respeito de 

nossas concepções sobre organização e estrutura linguística e como esses 

conhecimentos podem interferir nas maneiras de se pensar outras línguas. Somos 

levados a identificar que, sendo o alfabeto a base para os conhecimentos 

linguísticos das línguas orais, sua compreensão torna-se indispensável. 

Conhecendo o alfabeto, aprendemos a representar aquela língua na sua forma 

escrita, aprendemos um recurso para fazer registros, para nos comunicarmos. 

Assim, acredita-se que bastaria uma representação alfabética, naquela língua oral, 

para que fôssemos compreendidos por escrito. 

As línguas de sinais, entretanto, não têm uma organização fonética, alfabética, não 

sendo estas – evidentemente – suas unidades mínimas (QUADROS; KARNOPP, 

2008; GESSER, 2009; QUADROS, 2006), mas sim os parâmetros visuais como a 

configuração das mãos, a locação e o movimento, como afirmamos acima. 
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No que se refere à arte, entretanto, é importante ressaltar que, alguns artistas, 

concebem suas obras fazendo uso do alfabeto manual. Essas obras, porém, 

parecem proceder, na verdade, uma tentativa de transliteração, no sentido adotado 

por Dubois:  

Quando num sistema de escrita se quer representar uma sequência de 
palavras de uma outra língua, utilizando geralmente outro sistema de 
escrita, é possível tanto representar os sons efetivamente pronunciados 
(temos então uma transcrição mais ou menos fonética), como procurar, para 
cada letra ou sequência de letras, uma letra ou sequência de letras 
correspondente, sem haver preocupação com os sons efetivamente 
pronunciados: é uma transliteração. (DUBOIS et al, 1977, p. 601) 

 

Este uso, porém, parece evidenciar uma tendência de se acreditar nos alfabetos 

manuais como parte imprescindível e essencial da língua de sinais. Não raro 

encontramos em folhetos, livros e textos publicitários ou informativos, o uso do 

alfabeto para representar as línguas de sinais ou, para apresentar determinado texto 

no qual se considera relevante a presença da língua de sinais. O uso do alfabeto 

manual como recurso de estilo parece trazer de forma subjacente a discussão sobre 

conteúdo e forma no processo de tradução ou interpretação.  

Nesse ponto, outra questão que surge é o fato de que a configuração do alfabeto 

manual também não é universal. Como afirma Gesser (2009) “por ser uma 

convenção, o alfabeto manual se configura de uma forma específica nas línguas de 

sinais de cada país” (p. 31). Apesar disso, podemos encontrar o uso do alfabeto de 

outras línguas de sinais, que não a brasileira (LIBRAS), em publicações que 

circulam pelo nosso país, ora por falta de conhecimento do sistema e da norma das 

línguas de sinais, ora por buscarem recursos estéticos. Há ainda a hipóteses de que 

prevaleça a sensação de equivalência entre as línguas de sinais por serem gestuais 

e, consequentemente, menos complexas. Podemos considerar ainda que, em 

alguns casos, a obra apresenta dois alfabetos, sendo um manual e o outro, o 

alfabeto da língua portuguesa, como se essa junção demonstrasse uma 

necessidade de contextualizar visualmente o leitor para as semelhanças – e 

diferenças – entre os modos de representá-los. Essa relação estabelecida pelo autor 

entre o oral – representado graficamente – e o visual – representado pictoricamente, 

podem evidenciar um equívoco de concepção acerca das línguas de sinais, fazendo, 



 305 

mais uma vez, parecer que se elas limitam a traduzir em sinais as letras do alfabeto 

de outra língua.  

Como já afirmado, o léxico das línguas de sinais não é organizado alfabética ou 

foneticamente. Na verdade, ele apresenta parâmetros visuais de formação, além de 

estruturas sintáticas e semânticas específicas. Contudo, os alfabetos nas línguas de 

sinais têm uma função específica, que não pode ser ignorada: a de possibilitar a 

transliteração de um nome próprio que, não tendo correspondente na língua de 

sinais – ou seja, sem possibilidade de tradução – esse nome seja apresentado com 

as características das línguas de sinais: de maneira visual e multidimensional. A 

proximidade entre as línguas orais e línguas de sinais de um país também 

possibilitam empréstimos linguísticos, no qual o alfabeto passa a ser utilizado como 

base para a formação de determinado vocábulo, mas sendo válido notar que, 

quando isso acontece, o uso das letras não obedece a uma soletração simples da 

palavra, mas acaba incorporando outros parâmetros das línguas de sinais, como 

movimento, orientação e expressões não manuais2 (QUADROS; KARNOPP, 2004; 

GESSER, 2009).  

Quando partimos para o levantamento de obras que evidenciam o uso das línguas 

de sinais em sua composição, temos, basicamente, duas condições de emprego: as 

línguas de sinais como subversão e as línguas de sinais como proposição.  

LÍNGUAS DE SINAIS E SUBVERSÃO 

Há circunstâncias em que o emprego do alfabeto manual subverte o seu uso próprio 

nas línguas de sinais. Isso ocorre quando a obra faz uso de caracteres do alfabeto 

manual para codificar uma mensagem em outra língua. É o caso da ilustração 

abaixo, concebida pelo artista plástico Mário Noburo Ishikawa, para a Revista Linha 

d’Água. 
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Mário Noboru Ishikawa, ilustração para a Revista Linha d’Água 

 

Esse grande retângulo vertical, dividido em cinco outros retângulos horizontais, 

apresenta caracteres do alfabeto manual. Observando que o retângulo de baixo 

reproduz o alfabeto manual completo da língua brasileira de sinais, como se fosse 

uma legenda, não é difícil deduzir que, na intencionalidade do artista, os retângulos 

anteriores buscam uma codificação. E, ao tentar decodificá-los, de cima para baixo, 

o que temos, em preto e branco, é a expressão: “Vox / Populi / Vox / Dei”, “A voz / 

do povo / é a voz / de Deus”.  

Tal expressão, porém, não corresponde ao que seria a sua enunciação na língua 

brasileira de sinais. Trata-se somente da transliteração da expressão latina no 

alfabeto manual. Para um leitor da língua portuguesa, ainda assim, a expressão não 

é legível, já que a língua em que a codificação teve origem, nesse caso, foi o latim. 

Há, portanto, uma dupla codificação, isto é, a mensagem em latim é codificada por 

meio do alfabeto manual para um possível receptor da mensagem em português, e 

não para um possível receptor da mensagem em LIBRAS.  

Quando se observa o contexto de circulação dessa mensagem em uma revista 

direcionada a professores de língua portuguesa e de literatura, torna-se evidente 

uma particularidade: o fato de o artista restaurar “o original ambíguo e criativo da 

linguagem, contra a tendência cotidiana de fixação do sentido”, argumento defendido 

na própria revista, em artigo de Lígia Chiappini Moraes Leite (1984, p. 48). De 
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acordo com a autora, “esse poder de expressão da linguagem, a arte explora 

sistematicamente, abrindo novas dimensões à experiência” (Idem, Ibidem).  

Nessa mesma perspectiva, em outra ilustração da Revista Linha d’Água, também de 

autoria de Mário Ishikawa, é possível perceber o mesmo processo de codificação 

por meio do alfabeto manual: 

 

Mário Noboru Ishikawa, ilustração para a Revista Linha d’Água 

 

Nesse caso, porém, a mensagem pode ser decodificada diretamente para o 

português: “Os tradutores / são traidores”. Mensagem que, aliás, parece não vir à 

toa, diante de uma codificação que se utiliza do alfabeto manual sem que, ocorra, 

propriamente, a utilização da língua brasileira de sinais.  

É possível observar nessa ilustração que, de um dos caracteres, o equivalente à 

letra “d”, em português, como se fosse um gesto de quem levanta o dedo para pedir 

a palavra, sai um balão, típico das histórias em quadrinhos, reforçando a mensagem, 

em caixa alta, mas em italiano: “TRADUTTORI / TRADITORI”. É como se fosse uma 

impossível lembrança ao escritor e ao artista para moldarem a linguagem “para, 

policiando-a, dominá-la, fugindo ao risco de subversão criativa, ao risco do predicar 

como ato de invenção e liberdade” (LEITE, 1984, p. 48) 

Diferentemente do processo criativo de Mário Ishikawa, que parece provocar a 

subversão da estrutura linguística em favor da arte, tem-se a capa do folheto de 

cordel: CORDEL EM LIBRAS – A Língua Brasileira de Sinais e a Educação, de 

autoria de Sirlia Sousa de Lima. 
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Capa do folheto de cordel 

CORDEL DE LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais e Educação 

 

Na elaboração da capa do folheto de cordel nordestino, um gênero verbovisual, que 

se caracteriza pela linguagem verbal de seus versos e pela linguagem visual de sua 

capa, a tentativa de preparação de um folheto didático, em um procedimento quase 

metonímico de mostrar a parte, o alfabeto manual, pelo todo, a Língua Brasileira de 

Sinais, ocorre um equivoco: o alfabeto exposto não pertence à Língua Brasileira de 

Sinais, mas à Língua Americana de Sinais, havendo diferenças significativas entre 

uma e outra. E, pensando no aspecto artístico ou literário, o contato entre línguas 

necessitaria considerar as relações entre elas, bem como suas estruturas de 

maneira independente.  

Na linguagem verbal do folheto, a descrição do procedimento a se realizar com o 

alfabeto manual também parece reduzir o processo: 

A datilologia é um alfabeto 
Ele é todo manual 
É fácil aprender 
É como soletrar 
O que se quer falar 
Para se compreender (LIMA, 2008, p. 2) 
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Essa concepção, ainda que se possa considerar o folheto de cordel uma obra 

literária, que mescla ficção e realidade, e não um manual de instruções, dá a 

impressão de que as línguas de sinais se limitam ao alfabeto manual. 

LÍNGUAS DE SINAIS E PROPOSIÇÃO 

Na tentativa de encontrar obras em que as línguas de sinais são utilizadas com 

propriedade, nos deparamos com a produção da artista surda americana Nancy 

Rourke.  

O uso de elementos linguísticos e extra-linguísticos, no conjunto da obra dessa 

artista contemporânea, evidencia o conhecimento das língua e das culturas em 

questão, buscando alinhavar o conteúdo à forma, sem com isso se opor as ideias ali 

subjacentes. 

Uma de suas obras, a Mona Lisa surda, evidente releitura da Mona Lisa, de 

Leonardo da Vinci, se caracteriza pela subversão da pintura, mas não da língua de 

sinais. 

 

Nancy Rourke, Mona Lisa surda v.5 

Óleo sobre tela, 20 cm x 30 cm 
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Essa “citação da imagem” (1998, p. 65), para utilizar o termo explicitado por Ana 

Mae Barbosa, em Tópicos utópicos, evidencia, em composição expressionista, a 

duplicação da mão esquerda da personagem, que está levantada, como o dedo 

indicador apontado para cima. Trata-se da simulação de um movimento que vai do 

ouvido à boca, que na língua de sinais pode significar surdo ou surdez. 

Esse movimento é alcançado pela artista, conforme explica Rudolf Arnheim: 

Se alguém pudesse observar o que acontece em meus olhos enquanto 
examino as várias partes de uma pintura na parede, descobriria que, cada 
vez que mudo a fixação de meu olhar, todo o quadro se move nas retinas 
em direção oposta. (ARNHEIM, 2011, p. 372) 

 

Tal processo reforça a ideia de Sacks, de que, por meio das línguas de sinais, a 

narrativa deixa de ser linear e prosaica. O movimento toma maior importância na 

obra visual, retratando com propriedade a língua de sinais, de fato, neste caso, 

americana, em função da origem da artista que a concebe. 

Na concepção de Ferreira Gullar, a obra de Leonardo se trata de “uma interação 

muda e mágica entre o homem e o mundo visível, de que resultou, sobre a 

superfície material da tela, uma pele tênue de poesia, de expressão humana” (2003, 

p.44). Em sua afirmação, o crítico parece destacar, na mudez da pintura, a ideia de 

que, sem uma expressão definida e sem uma descrição linguística, a Mona Lisa, de 

forma muda, mas forte, marcante, nos transmite sentimento. Na releitura, 

consequentemente, a expressão humana a que Gullar se refere ultrapassa os 

sentidos encontrados na pintura original: opção da artista. Afinal, a Mona Lisa de 

Nancy Rourke se apropria da palavra, deixando de ser muda, pela oportunidade de 

se expressar visualmente por meio de uma língua de sinais, mantendo-se, assim, 

enigmática e forte. 

Nesse ponto, parece fundamental a consideração sobre “forma” versus “conteúdo”, 

elegendo-se – na impossibilidade de se preservar os dois – qual aspecto merecerá 

maior atenção.  

Na obra Mente surda, a artista americana Nancy Rourke busca, mais uma vez, a 

representação da língua de sinais com propriedade. 
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Nancy Rourke, Mente surda 

Óleo sobre tela, 11 cm x 14 cm 

 

O quadro bem expressionista mostra um personagem que tem, em sua cabeça, 

sinais que parecem configurar seus pensamentos. 

Da esquerda para a direita, o dedo encostado na testa indica “a mente”; o sinal 

seguinte, mostrando as mãos se entrecruzando, indica o verbo “penetrar”; o próximo 

sinal, que se caracteriza pelos dois dedos que apontam para um olho, indica o 

“visual”; os gestos seguintes, formados pela mão que tem o dedo indicador apontado 

para um olho e por outra mão fechada, indicam o verbo “entender”.   

Dessa forma, em uma espécie de enumeração imagética, a artista seleciona 

elementos, contextualizando o que retrata na mente surda registrada, de maneira a 

provocar um diálogo entre o verbal e o visual, embora tudo se concentre em uma 

obra pictórica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Examinar obras que subvertem o uso das línguas de sinais, ainda que o façam como 

recurso estético, e aquelas que as reconhecem como tal, e as utilizam com 

propriedade, equivale a enxergar mais elementos no universo da arte e a reconhecer 

o universo das línguas de sinais, suas particularidades estruturais e seus sentidos 
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próprios. É considerar que as línguas de sinais se apresentam de forma muito mais 

ampla nos processos de interação do que configuram seus alfabetos. Desses 

processos ainda podem surgir outras expressões estéticas que, como essas, 

rompam os limites da linguística e avancem em direção às múltiplas artes da 

contemporaneidade. 
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1 Termo utilizado para a correspondência visual do alfabeto utilizado por uma língua oral. 
2 É o exemplo de alguns nomes de meses – no caso da Língua Brasileira de Sinais – como “março”, que ao ser 

sinalizado (não mais soletrado), omite a configuração de mão que representa a letra “a”, e as configurações do 

“r” e do “ç” se fundem, sendo produzidas simultaneamente. O movimento das mãos também apresenta diferença, 

já que, diferente de uma soletração, o sinal apresenta um leve deslocamento da mão, e a orientação desta 

também não é a mesma apresentada formalmente no alfabeto.  

 

 

 

 
 

 
 


