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Este trabalho apresenta um recorte dos resultados de uma pesquisa docente
(Deficiência - reflexões sobre inclusão e exclusão na arte do cinema), entre os anos de
2012/2014, pesquisa esta que buscava resgatar historicamente as diversas formas de
tratamento dado às pessoas com deficiência, por meio da análise da produção de filmes que
abordem a temática, bem como analisar as diferentes visões de mundo, homem e sociedade e
a concomitância do entendimento da pessoa com deficiência. Aqui, temos por objetivo tratar a
deficiência e sua relação sobre inclusão e exclusão na a ótica do cinema, como sendo um
recurso pedagógico frente ao preconceito. Para desenvolvermos esta reflexão, realizou-se
levantamento bibliográfico acerca dos temas deficiência, inclusão-exclusão e cinema.
Contemporaneamente, as relações de exclusão se generalizam e se expressam na vida
humana em toda a sua complexidade e contraditoriedade, face às marcantes mudanças no
homem e as consequências geradas pela sua atividade produtiva, na globalização econômica e
cultural que vivemos. Isto se traduz, nos dias de hoje, na transmutação da exclusão em
inclusão social (Sawaia, 2001).
Tema chave na realização deste trabalho tem-se que tomar a exclusão como um
processo, de nuances sutis e dialéticas, já que ela só existe em relação à inclusão, como parte
constituinte desta. Ou seja, ambas são partes constitutivas de uma mesma realidade. Por isso,
ao invés de exclusão somente, tem-se a dimensão dialética de exclusão-inclusão.
Sawaia (2001) aponta que o princípio fundamental da exclusão é a injustiça social e
que a exclusão se trata de um processo complexo, um conjunto de dimensões materiais,
políticas, relacionais e subjetivas. Razão porque, de acordo com a autora, ao invés de rechaças
o conceito de exclusão, necessário se faz apreender a complexidade e a contraditoriedade que
ele comporta.
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Masini e Bazon (2005) recuperam o sentido etimológico do termo, lembrando que a
inclusão, do verbo transitivo incluir (do latim includere) significa inserir, abranger,
compreender, conter, envolver, fazer parte ou participar de. As autoras assinalam que falar de
inclusão escolar, por exemplo, é falar do aluno que está contido na escola, que participa
daquilo que o sistema de educação oferece. O conceito de inclusão emerge na medida em que
o seu contraponto, entre todas as formas de bens materiais, culturais, simbólicos e espirituais
produzidos pela humanidade, torna-se cada vez mais um gigante aos nossos olhos: a exclusão.
Um dos segmentos sociais que mais tem denunciado o processo de exclusão que
vivenciamos é o dos portadores de necessidades educativas especiais: exclusão do processo
produtivo e de uma das principais instâncias de socialização e humanização como é o caso da
escola, em seus mais variados níveis de ensino. É uma denúncia que incide justamente na
interseção do ideal formado em torno do conceito de cidadania, com a prática cotidiana,
constituída em meio a relações discriminatórias.
Vale lembrar que a emergência das discussões e de movimentos pela integração ou
inclusão das pessoas deficientes e do próprio conceito de sociedade inclusiva não surge
magicamente de um nada, nem é obra de alguns pensadores contemporâneos. Ao contrário,
tais discussões e movimentos emergem das contradições das propostas da sociedade
neoliberal, aliadas a outros movimentos da mesma natureza. Diante do culto exacerbado da
individualidade e da sobreposição do privado ao coletivo, um caminho alternativo vem
lentamente se delineando: o da busca da inclusão de todos em todos os lugares, sejam físicos
ou sociais.
Nesta perspectiva, o século XXI vem prometendo um salto de qualidade nas relações
entre deficientes e não deficientes, pois o paradigma que predomina no que concerne a estas
relações é o da inclusão, a partir da convivência com/entre as diferenças. Fala-se muito em
integração social da pessoa com deficiência, observa-se mesmo uma luta pela possibilidade de
integração/inclusão dos deficientes, numa tentativa de indiferenciar uma pessoa considerada
normal, de outra com deficiência, em que o lema é “ser diferente é normal”.
Mas paradoxalmente, ao mesmo tempo em que se defende um modelo educativo e
social de inclusão, no plano econômico da produção tem-se um paradigma que se baseia na
competição e na exclusão das relações sociais.
Sendo assim, a sociedade contemporânea se estrutura e fundamenta-se pela negação
do outro, negação está que pode ser descrita de diferentes maneiras, desde o não saber lidar
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com o “diferente”, junto com o temor do contato e do convívio, muitas vezes estas inúmeras
formas de preconceito e negações sociais são reforçada pela educação escolar, pela mídia, nas
relações familiares, pelo trabalho entre outros que acabam por favorecer diferentes rótulos.
Neste contexto surge o estigma, pois assim como uma marca ou rótulo faz com que
haja a possibilidade de demarcação/rotulação logo a identificação. Em outras palavras, este
processo de negação social perante o indivíduo portador de necessidades especiais faz com
que a sociedade reconheça este individuo pelo rótulo, logo o relacionamento passa ser com
este, não mais com o indivíduo em si.
E, assim, idealizamos uma vida particular dos cegos, dos surdos, que explica todos os seus
comportamentos de uma forma inflexível, por exemplo: ele age assim porque é cego. Nesse
processo de rotulação, o indivíduo estigmatizado incorpora determinadas representações,
passa a identificar-se com uma tipificação que o nega como indivíduo (Silva, 2006, p.427).

Por consequência, muitas vezes o sujeito portador de deficiência acaba por vestir o rótulo
e internalizando tais características descritas pela sociedade como, por exemplo, incapaz e
impossibilitado. Assim sendo, é necessário (des)construir estes rótulos frente aos indivíduos
deficientes, mas para isto é necessário não só apresentar dados ou simples explicações, mas passa
ser fundamental e necessário que áreas da saúde, educação, meios de comunicação rompem com
ideologias e ideais de indivíduos portadores de necessidades especiais como sujeitos incapazes,
imperfeitos, e assexuados, etc., logo ao desconstruir é necessário construir uma nova concepção e
criar propostas para um novo olhar perante a sociabilidade, processo ensino-aprendizagem,
sexualidade resultando assim na visualização de indivíduos enquanto seres de potencialidades.

Nesta perspectiva, o cinema pode ser considerado um recurso para a desconstrução de
preconceitos e ideais naturalizados, no entanto ao mesmo tempo em que pode servir de
ferramenta para desconstrução, pode ser um instrumento para favorecer e reforçar o
preconceito. Logo o cinema segundo os autores Assumpção e Almeida (2008)

É parte integrante do processo de escolarização, e é, há mesmo tempo, uma arte e uma
indústria poderosa que, em pouco mais de um século, se incorporou de modo tal ao universo
cultural humano disseminando ensino, educação, cultura, mas crivado pelos interesses
políticos, econômicos, de dominação social daqueles que têm o capital para financiamento de
sua produção, nacional ou estrangeira (p.109) [...] Em face dessa perspectiva, faz-se necessário
o tratamento crítico, nos meios educacionais, para com as produções cinematográficas que
abordem as questões ambientais, as diversidade, as de deficiência, as de sexualidade, as de
saúde mental e as relacionadas à exclusão, mesmo aquelas não tão agradáveis aos olhos
humanos, trazendo, assim à discussão, filmes que mostrem pessoas deficientes, diferentes,
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com problemas afetivos, sexuais e de comportamento etc., (Assumpção e Almeida, 2008,
p.109).

Para isto, acreditamos e pontuamos sobre a utilização de filmes e o próprio cinema
como recursos pedagógicos para melhor refletirmos questões acerca das deficiências e das
relações de inclusão-exclusão em nossa realidade, haja vista que passa ser inegável a
popularidade alcançada pelo cinema nos dias de hoje. Vivemos em um mundo globalizado,
dominado pelas imagens: da televisão, do vídeo, da internet, de jornais, revistas e de tantas
outras publicações cada vez mais atraentes visualmente, e que entram em nossa vida não só
para informar sobre fatos do cotidiano, como também para formar nossos hábitos, ideias,
opiniões.
Neste contexto, de seu alcance e influência sobre a vida das pessoas, é que o cinema se
tornou um dos principais veículos de difusão da arte e da cultura de uma determinada
sociedade, um dos mais importantes elementos da vida cultural, intelectual e informativa do
homem moderno. Uma vez que, a arte cinematográfica é testemunho de um tempo, é história;
não propriamente pela fidelidade de sua narrativa, mas pela maneira como expõe os fatos da
vida, discorrendo sobre a aparência do passado, do presente e do futuro, recriando
acontecimentos de diversas épocas, materializando diferentes formas de pensar, sentir e falar
dos homens ao longo do tempo de seu desenvolvimento.
A linguagem do cinema não apenas registra ou reproduz a realidade, mas cria e
complementa essa mesma realidade e, deste modo, contribui para um maior conhecimento do
homem, das diferentes culturas e da sociedade como um todo, ao longo de sua história. Portanto,
quanto à chamada sétima arte, sabemos que o cinema tem um papel social de destaque não
propriamente enquanto cópia fiel da realidade como já dissemos, mas como espécie de arte que
expressa, projeta, registra e reflete a história humana em diferentes momentos e contextos (Noma,
1998).

De acordo com Espinal (1986), a riqueza de um filme reside na diversidade de
questionamentos que lhe pode suscitar, ou seja, os diferentes olhares sobre a mesma ideia
apresentada em um filme proporcionam a ampliação do leque de interpretação sobre o
assunto. O autor ainda assinala a questão da sutileza com que um filme atinge o espectador,
mobilizando concepções, sentimentos e comportamentos sem que, na maioria das vezes, a
pessoa se dê conta disto.
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Isto se torna relevante se pensarmos que, muitas vezes, é justo desta maneira sutil e
velada que as ideologias nos são transmitidas e perpetuadas nos valores, nas crenças e no
imaginário social. Na prática docente e em projetos desenvolvidos com a participação de
alunos, utilizamos o recurso cinematográfico para identificar, analisar e discutir as relações
que permeiam a temática da deficiência. Neste sentido, constatamos que alguns filmes se
apresentam como fértil material didático e pedagógico para refletir as relações sociais as mais
diversas e, desta forma e por esta razão, acreditamos que os filmes sejam também um recurso
de grande valia para analisarmos mais especificamente as relações de inclusão-exclusão entre
deficientes e não deficientes constituídas em nossa sociedade. Isto porque o cinema consiste
em um instrumento poderoso de comunicação, já que atinge, ao mesmo tempo, um grande
número de pessoas, tendo como papel fundamental formar e influenciar opiniões, assim como
refletir aspectos existentes na estrutura e no funcionamento da sociedade.
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