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RESUMO

Este trabalho tem por proposta apresentar o cinema como fonte contributiva na formação de
pessoas cegas, tendo a Audiodescrição ou AD como recurso de acessibilidade. Além disso,
destaca a influência da família na construção de imagens mentais desde a infância. O cinema
foi escolhido por estar ligado à visão e também pelo fato de a AD ser assegurada por lei no
Brasil. Evidencia-se no trabalho que a família pode neutralizar estigmas tipo “cinema não é
coisa para cego”; o gosto pela audiência não tem relação com condições econômicas; o
conteúdo fílmico possui componentes salutares na edificação subjetiva do cego; e a AD
possibilita maior compreensão dos filmes e interação com a obra cinematográfica.
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O cinema como fonte contributiva na formação de pessoas com deficiência visual, tendo
a Audiodescrição ou AD1 como recurso de acessibilidade2, é a proposta deste trabalho. Uma
formação que vai além do caráter sistemático, sendo entendida como algo da forma mais
abrangente possível.
Toma-se, portanto, a formação do indivíduo no seu cotidiano. Ou seja, nos processos
formativos construídos no seio familiar e na própria convivência humana. Deste modo, levase em conta o sujeito assumindo papéis sociais e se percebendo na sociedade a partir de um
modo próprio de ver, agir e interagir. Segundo Morin (2000, p. 11) “uma educação só pode
ser viável se for uma educação integral do ser humano. Uma educação que se dirige à
totalidade aberta do ser humano e não apenas a um de seus componentes”.
Na compreensão de Freire (1987, p. 68) em complemento a esta ideia “Ninguém educa
ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em
comunhão, mediatizados pelo mundo”. Tal linha de formação subtende uma educação que
privilegia o ser humano na sua totalidade. Assim, o respeito às diferenças e à diversidade deve
ser incessantemente buscado, valorizando a acessibilidade.
O cinema, mesmo englobando outras vertentes artísticas, privilegia o sentido fisiológico
da visão. Talvez por isso, predomine o estigma deste não ser um lazer acessível a cegos. Mas,
numa proposta de educação abrangente, o cinema pode, sim, ser “visto” por todos, pois como
postula Paulo Freire (2004, p.79): "ninguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que
nós nos fazemos". Especialmente, no que se refere a cinema, quando o hábito de “ver” filmes
em casa ou nas chamadas “salas escuras”, for estimulado pela família e educadores desde a
infância das pessoas com deficiência visual. Sobretudo, com a AD passando a fazer parte do
cotidiano de tais pessoas.
Este trabalho se ampara em pesquisa mais extensa3, na qual foi levada em conta a
experiência pessoal da autora, deficiente visual, corroborada pela participação de três outros

1
Recurso de acessibilidade que consiste na inserção de áudio extra descrevendo “cenas mudas” em
filmes, peças teatrais, exposições e outros produtos, voltado mais especificamente ao público visualmente
limitado.
2
Segundo define o Decreto nº 5.296/04, acessibilidade consiste na “concepção de espaços, artefatos e
produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e
sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável”.
3
Dissertação de mestrado intitulada A Dimensão Formativa do Cinema e a Audiodescrição: Olhares
Cegos, defendida pela autora em 2010 pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade –
PPGEduc
da
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indivíduos designados Colaboradores, dois cegos de nascença e um adventício. Ou seja, teve
inicialmente por metodologia a História Oral Temática, aliada ao referencial teórico
relacionado ao assunto escolhido.
Como fruto disso, deve-se ter em mente a associação da cegueira com a pobreza e o
preconceito do cinema enquanto lazer sem aparente aproveitamento para a formação do cego.
Especialmente, conforme pesquisado mais detidamente, nas ambiências de ensino onde
prevalece certa resistência a novas práticas educativas para os deficientes visuais em
particular. Logo, cabe problematizar pontos importantes nos quais esta questão esteja
contextualizada de forma tão abrangente quanto a abordagem até agora dada ao cinema.
Considerando o objetivo principal deste trabalho - identificar a contribuição do cinema
para o processo formativo de cegos - resta discutir as possibilidades de formação, através das
várias formas de olhar, tomando a AD como recurso de acessibilidade.
Em linhas gerais, a AD é o detalhamento em áudio de informações veiculadas
visualmente, mas que não estão contidas nos diálogos de um filme, programa de televisão,
peça de teatro ou tudo mais que envolva imagem. É o áudio extra, integrado ao som original
do produto audiovisual, contendo descrições tais como: cenários, expressões faciais e
corporais dos personagens, conteúdo de texto, figurinos, entradas e saídas de personagens,
indicação de tempo e espaço, movimentações em geral e demais elementos relevantes para a
captação e compreensão da obra por pessoas impossibilitadas de usufruir total ou
parcialmente dos recursos visuais.
A gravação em estúdio não é necessária quando a AD, sendo utilizada em peças teatrais,
óperas e outras vertentes da arte. Insere-se neste trabalho, então, a discussão de uma temática
pouco pesquisada no Brasil, dando encaminhamento a novas problematizações pertinentes
para novas investigações. Dentre os questionamentos mais relevantes até então observados
pode-se destacar: O contato com a arte cinematográfica pode contribuir para formação das
pessoas cegas? Pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia de pensamento?
Influencia no respeito às diferenças e diversidade humana em indivíduos visualmente
limitados? A audiodescrição permite sensibilizar e viabilizar a fruição estética em pessoas
com deficiência visual? E, finalmente, se existe um recurso de acessibilidade – a AD, quais
fatores vêm dificultando que este acesso se dê efetivamente?
É importante pontuar que, neste último quesito, independentemente da lei federal da
AD, muitos familiares, mesmo sem saber, se ocupam informalmente da descrição das coisas,
contribuindo para a construção da imagem mental. E, pela experiência de vida da
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pesquisadora esta “preocupação” em inserir o cego no mundo imagético, decorre de posturas
pessoais na convivência e independem da classe econômica na qual o deficiente visual está
inserido. Freire assevera (1987, p.4): “(...) não há homens sem mundo, sem realidade, o
movimento parte das relações homem-mundo”. Para a Linguista Motta (2006), em artigo
online:

A audiodescrição traz a formalidade para algo que era, anteriormente, feito
informalmente, graças à sensibilidade e boa vontade de alguns. Isso acontece e
acontecia quando as pessoas com deficiência visual, mais curiosas, começavam a
fazer perguntas, tirar dúvidas, durante o filme, peças de teatro e outros tipos de
espetáculo. Entretanto, nem todas as pessoas que os acompanham estão preparadas
para prestar esse tipo de serviço, e, além disso, essas pessoas também querem
assistir o filme ou espetáculo e, ter que dar informações adicionais, pode fazer com
que a pessoa perca o fio da meada, deixe de entender determinadas coisas e cenas.

A título informativo, a AD surgiu, oficialmente, nos Estados Unidos na década de 70, a
partir das ideias de Gregory Frazier em sua dissertação de mestrado. No campo acadêmico
passou a ganhar espaço a partir dos anos 90. Mesmo assim, a aplicabilidade do cinema nos
processos formativos, em casa ou em ambiências de ensino, bem como o cinema como lazer
para pessoas cegas, é uma realidade difícil de ser medida. Mesmo porque não se sabe com
exatidão o número de cegos no Brasil. Os dados referentes ao Censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE acenam para 16,6 milhões de pessoas com algum tipo de
deficiência visual, sendo 128 mil cegos.
No Brasil, o último censo epidemiológico focado na deficiência visual data de 1940. Ou
seja, tanto o Censo 2000 quanto o mais recente (2010) tomam percentuais da Organização
Mundial de Saúde - OMS para tais estatísticas. Esta referência, no parecer dos pesquisadores,
está aquém da realidade em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil. Contudo, o hábito de
descrever o que o tato não pode perceber na sua totalidade, é um fato positivo no cotidiano de
pessoas cegas, tendo a família – caso não ocorra rejeição à deficiência - como mediadora da
construção de imagens mentais e, também, compreensão de conteúdos fílmicos.
No Brasil, onde a AD passou a ser pesquisada em 2004, o número de DVDs
comercializados com este recurso ainda é ínfimo, mas muitas tem se articulado no sentido de
popularizar a ferramenta e ofertá-la, assegurando o direito estabelecido. Porém, ainda persiste
o estigma do cinema como coisa inacessível a cegos e pobres, apesar da constância da
exibição de filmes nas TVs de canais abertos e fechados.
Como não há o recurso da AD nas salas exibidoras ou “salas escuras”, que depende da
gravação das “cenas mudas” inseridas no filme e de acessórios como fones de ouvido, a
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exemplo dos utilizados em eventos com tradução simultânea, a presença de um cego numa
sala de cinema é, ainda, rara. Mas o pequeno número de salas exibidoras no Brasil e, mais
especificamente no Nordeste, segundo levantamento da Agência Nacional de Cinema ANCINE, em 2009, deixa de fora da platéia não apenas cegos, como também os
normovisuais. Neste levantamento, há 2.078 salas no Brasil.
Na Bahia (região Nordeste) há 76 salas, sendo 54 destas na capital e as demais
distribuídas pelos 416 municípios do Estado. Assim, a formação de público, cego ou não,
merece outra discussão, pautada pela oferta de salas de cinemas enquanto espaços de lazer em
no País e medição da frequência de modo mais detalhado.
A Acessibilidade é assegurada no Brasil pela lei federal 10.098 de 2000, regulamentada
pelo Decreto 5.296 de 2004. Já a AD é determinada pela Portaria 310 de 2006, do Ministério
das Comunicações, garantindo a implementação do recurso nos meios midiáticos. Tem-se
ainda as portarias 188 (2010) e 312 (2012), reforçando a obrigatoriedade. Há anos, portanto,
as vias de acessibilidade/acesso tramitam na cena política sem concretização efetiva. Isso faz
com que a AD seja pouco disponibilizada, estando restrita a alguns DVDs comerciais e
mostras e festivais de cinema.
O cinema permite “visitar” lugares distantes, conhecer culturas, “vivenciar” outras
realidades, observar comportamentos, refletir sobre a vida. E, em muitos casos, leva-nos a
sentir, pensar, agir, reagir, interagir. Possibilita novas formas de ver, perceber, conhecer e nos
reconhecer como seres inconclusos, inacabados, que se formam, informam e transformam na
interação com o mundo e com os outros. Freire (1996, p. 21) evidencia: “Afinal, minha
presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere”.
Loureiro (2003, p.08 é pontual sobre a importância do cinema: “Mais que um mero
suporte para a educação, o filme é, ele próprio, uma fonte de formação humana, pois está
eivado de crenças, valores, modelos comportamentais e compreensão da vida social.” As
imagens não representam apenas as coisas, mas também estão nas coisas em si mesmas.
Possuem um poder transformador sobre quem as olham. A imagem nos transporta da
contemplação à ação, da estética a ética, do ver ao criar. Por isso, a arte cinematográfica se
constitui uma ferramenta de acesso relativa à cultura, ao lazer, bem como pode ser entendida
enquanto um veículo de construção subjetiva, criativa e de crítica social. Teixeira e Lopes
(2003 p. 11) asseguram:

O cinema é uma forma de criação artística, de circulação de afetos e de fruição
estética. É também uma certa maneira de olhar. É uma expressão do olhar que
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organiza o mundo a partir de uma idéia sobre esse mundo. Uma idéia históricosocial, filosófica, estética, ética, poética, existencial, enfim. Olhares e idéias postos
em imagens em movimento, por meio dos quais compreendemos e damos sentido às
coisas, assim como as ressignificamos e expressamos (...) permite a experiência
estética, porque fecunda e expressa dimensões da sensibilidade, das múltiplas
linguagens e inventividade humanas.

Atualmente a utilização de filmes em ambiências de educação formal e não formal vem
sendo cada vez mais estimulada. As ambiências, aqui referidas, devem ser observadas nas
instituições de ensino; televisão; salas de exibição; teatro, museus; bibliotecas; dentre outras.
Observa-se a cinematografia como forma de contato com a informação, com o
conhecimento; da sétima arte como forma de lazer, de interação com elementos da cultura. Da
produção fílmica como importante meio de educar pelas suas múltiplas formas de comunicar.
Portanto, da produção cinematográfica com suas infinitas possibilidades de leitura. Toma-se o
cinema como ferramenta eficaz para dialogar, agir e interagir com o mundo. Almeida coloca
(2004, p. 31):

O cinema não é só matéria para a fruição e a inteligência das emoções; ele é também
matéria para a inteligência do conhecimento e para a educação, não como recurso
para a explicitação, demonstração e afirmação de idéias, ou negação destas, mas
como produto da cultura que pode ser visto, interpretado em seus múltiplos
significados, criticado, diferente de muitos outros objetos culturais, igual a qualquer
produto no mercado da cultura massiva.

A relação que se dá entre espectadores de cinema, entre estes e o filme e entre cinéfilos
e cinema é educativa. Caminha em direção à construção social do sujeito, de sua
subjetividade, do seu autoconhecimento e das relações sociais. As relações estabelecidas na
prática de ver filmes são enriquecedoras, criando possibilidades de socialização, convivência
e interação com a diversidade, em função de valores e interesses comuns e identificação de
objetivos.
Duarte, (2002, p. 18) observa: “Parece ser desse modo que determinadas experiências
culturais, associadas a uma certa maneira de ver filmes, acabam interagindo na produção de
saberes, identidades, crenças e visões de mundo de um grande contingente de atores sociais”.
A linguagem cinematográfica não se restringe apenas a efeitos visuais, sendo complementada
pelos efeitos sonoros que compõem a obra. A junção de efeitos sonoros e visuais aproxima
esta arte da realidade, a ponto de, em dado momento, haver uma mescla entre realidade e
ficção. Almeida (2004 p. 31) resume:
O cinema é produto de muitas faces. Se em sua totalidade de produto não podemos
afirmá-lo obra de arte, podemos assim considerá-lo em determinados momentos,
cenas, seqüência. Momentos em que ele nos remete para além de si mesmo;
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momentos em que luz, enquadramento, atores, fala, som, música etc. alcançam
significado histórico, cinematográfico, estético, de maneira a nos fazer presenciar
algo inteiro, ambíguo e ao mesmo tempo esclarecedor. Idéias, informações, visões
de mundo, sensações e percepções estéticas que somente o cinema pode mostrar,
diferentemente de outras expressões artísticas, de modo especialmente novo e
próprio.

Definido o cinema na sua forma mais expressiva em termos de arte e de percepção, não
se pode deixar de lado que a pessoa visualmente limitada tenha acesso a apenas uma parte da
obra via conteúdo e elementos fílmicos (diálogos, sonoplastia e efeitos sonoros). Logo, a
descrição informal ou formal (AD) torna-se elemento essencial à compreensão deste “todo”
para quem não enxerga. É correto, assim, afirmar que sem a descrição de tais efeitos visuais
por outra pessoa, o cego não usufrui plenamente do filme.
Por outro lado, a família como espaço de socialização deve, em tese, ter como função
primeira a constituição de valores, hábitos e gostos. Esta função aplica-se de modo geral,
especialmente para quem tem deficiência visual. Caso não conte com o suporte/alicerce da
família, o cego ficará privado de gozar experiências fundamentais ao seu desenvolvimento.
Assim, cego ou não, o indivíduo encontra na família alicerce da existência. Rodrigues (2001,
p.240) esclarece:
O ato de formar o ser humano se dá em dois planos distintos e complementares: um
de fora para dentro e outro, de dentro para fora. Pelo primeiro, ele "precisa ser
educado" por uma ação que lhe é externa, de modo similar à ação dos escultores que
tomam uma matéria informe qualquer, uma madeira, uma pedra, ou um pedaço de
mármore, e criam a partir dela um outro ser. Assim como não se deve esperar que
um objeto escultural apareça de modo espontâneo, também não se deve esperar que
o ser humano seja fruto de um processo de auto-criação.

Este autor lamenta que, nos dias atuais, a família venha perdendo a hegemonia
educativa, sendo isso um traço comum a todas as classes sociais ou a todas “unidades
familiares” e não apenas aos grupos de baixa renda. No entender do estudioso, os pais, desde
os primeiros dias de vida de seus filhos, passam a se distanciar, tornando-se cada vez mais
ausentes.
Isa Freire (2000, p. 144), falando acerca desta lacuna dos pais, alerta: “A mediação do
adulto é a principal coluna que sustenta o processo de aproximação de experiência pela
criança, pois é ele que organiza o ambiente onde ela vive, além de ser responsável pela sua
educação”. E, para crianças com algum tipo de deficiência Ribas (1983, p.55) faz uma
constatação:
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Ninguém sofre com a deficiência, todos sofrem com o estigma de diferente. O
estigma não se limita à atuação das pessoas, ele se define mais propriamente pelo
“esquecimento” da sociedade em fazer com que o portador de seqüelas tenha
oportunidades de vida e participação iguais aos seus demais cidadãos.

Portanto, é interessante observar a família sobre dois prismas: quando apoia e quando se
nega a dar o apoio à criança em formação. No caso de uma criança com deficiência, a situação
pode ser ainda mais delicada. As funções parentais diante de uma deficiência podem parecer
ou mesmo estar anestesiadas, como apontam estudos. Em sua maioria, a família se restringe a
cuidados meramente fisiológicos, tirando da criança o lugar a que está culturalmente
destinada. Balestrin (2001, p. 19) diz que: "Enceguecidos, os pais não conseguem ver para
além dos olhos que não lhes respondem da forma que desejavam”. Perceber a deficiência num
filho pode gerar uma espécie de luto. Mesmo numa família esclarecida, a deficiência leva,
inicialmente, à sensação de impotência e de frustração das expectativas. Uma vez capaz de
aceitar a realidade do ser deficiente, o luto acaba e começa um processo de renascimento e
descoberta de novas possibilidades. Se isso não ocorrer, havendo rejeição ou negação por
parte dos pais, importantes etapas do desenvolvimento da criança com deficiência, seja ela
qual for, serão desprezadas. Hoffman (1997) assinala:

Nem sempre esta criança tem efetivamente o seu lugar atribuído e ocupado: muitas
são as vezes e os motivos que a relegam para o vácuo, para o lugar do nada onde o
nada a ela é oferecido e desejado. Um nada que temporária ou permanentemente a
preenche e é preenchido por ela e por um discurso médico, diante da insuficiência
dos seus pais ou tutores para lidar com a diferença trazida pelo comprometimento
visual e com os acidentes orgânicos e desenvolvimentais desencadeados muitas
vezes por este comprometimento.

No caso de crianças cegas, em especial as de nascença, a família é fundamental para a
construção da imagem mental. Ao nascerem cegas, estas crianças não contam com referencial
imagético, obtido quando há efetiva contribuição no detalhar o que a criança não consegue
ver. Existe a ideia equivocada de que a ausência da visão é substituída pelo tato. Vale frisar,
contudo, as situações nas quais o cego não pode sequer tatear.
Como tatear praças, prédios, lugares, objetos, por exemplo? O tato não dá
necessariamente a noção da totalidade de um objeto, mas de partes deste. Daí, a importância
do “descritor” desde os primeiros anos de vida, quando a audição é tão importante para o cego
quanto os demais sentidos remanescentes. Em artigo feito para a coletânea Audiodescrição –
Transformando Imagens em Palavras (ANO, p.), Bel Machado coloca:
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(...) no modo como eu entendo o conceito do olhar, é impossível a existência de um
olhar simplesmente neutro, pelo mesmo motivo que considero ser impossível, por
exemplo, para uma pessoa com deficiência visual discorrer, de uma forma neutra,
sobre qualquer coisa que conhece pelo tato.

Preto (2008) fala a respeito da importância de fortalecer as diferenças. Ao abordar este
tema reforça-se que a igualdade pode e/ou deve começar em casa, no tratamento dado pela
família ao deficiente visual. Uma postura de inserção e estímulo, pelos pais e, mais tarde,
pelos educadores é determinante do gosto ou não em “ver” filmes por parte de quem não
enxerga, mas é perfeitamente capaz de entender um enredo, se houver a disposição de alguém
em descrever o que não se diz, seja informalmente ou por meio da AD.
Ao nascer cego ou ficar cego depois de algum tempo, a pessoa é privada de um dos
sentidos. Se tratada com preconceito, esta privação pode ser maximizada, acentuando a
sensação de vazio e abandono, contrariando as políticas de inclusão fortemente debatidas e
defendidas.
Para os cegos, a acessibilidade ao mundo advinda da descrição, seja informal ou formal
(AD) através da aplicabilidade deste recurso no cinema ou em outras apresentações artísticas,
é de suma importância, não só na formação do indivíduo com deficiência, como também para
a inclusão desta pessoa no meio social. Sobre a importância da descrição do mundo para os
cegos, Sacks (2010, p.209) exprime acertadamente:

Em que grau a descrição, a imagem posta em palavras, pode funcionar como
substituto para o ato real de ver ou para a imaginação visual pictórica? Temos aqui
um paradoxo - delicioso - que não consigo resolver: se de fato existe uma diferença
fundamental entre a vivência e a descrição, entre o conhecimento direto e o
conhecimento mediado do mundo, por que então a linguagem é tão poderosa? A
linguagem, a mais humana das invenções, pode possibilitar o que, em princípio, não
deveria ser possível. Pode permitir a todos nós, inclusive os cegos congênitos, ver
com os olhos de outra pessoa.

Ao destacar o cinema e sua contribuição na formação dos indivíduos cegos a postura de
Teixeira e Lopes (2003), serve de sustentação à tese proposta de que o cinema tem este poder
de ajudar na construção do sujeito. Como dito por estes autores, o cinema promove a
circulação de afetos e representa uma outra forma de olhar, possibilitando, a depender do tipo
de produção – destaque-se a existência de filmes com e sem conteúdos representativos – uma
forma de posicionamento diante do mundo.
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Não se pretende, portanto, com esta abordagem romantizar o cinema ou o papel da
família e de educadores na formação de indivíduos cegos. Mesmo porque, há cinemas e
cinemas; famílias e famílias; educadores e educadores. Do mesmo modo, há pessoas sedentas
por conhecimentos e outras que dão pouca importância ao que acontece no mundo onde
vivem, cegas ou não.
No dito popular, “em terra de cego, quem tem um olho é rei”. Na vida real, muitas vezes
quem enxerga não vê muito além do óbvio, provando a relatividade do estigma da cegueira,
quando se encontram pessoas capazes de “ver” o que quem “vê” deixa passar desapercebido.
Volta-se literalmente o olhar para as chamadas possibilidades do “ver”, que são inúmeras.
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ANEXO A – Tabela 1
TABELA 1 - População residente por tipo de deficiência – Brasil
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000
ANEXO B – Gráfico 1
GRÁFICO 1 – Salas de exibição no Brasil por Unidade da Federação-2009
FONTE: Sistema de registro-ANCINE, SICOA, Nielsen. Levantamento próprio
ANEXO C – Figura 1
FIGURA 1 - Número de Salas e Complexos na Bahia
Tipo de deficiência População residente
Mental 2.844.937
Física 1.416.060
Visual 16.644.842
Auditiva 5.735.099
Motora 7.939.784

MUNICÍPIOS COMPLEXOS SALAS
BA
ALAGOINHAS 1 1
BARREIRAS 1 1
FEIRA DE SANTANA 1 4
IBICARAÍ 1 1
ILHÉUS 1 2
ITABUNA 1 2
ITAMARAJU 1 1
PORTO SEGURO 1 1
SALVADOR 15 54
SANTO ANTONIO DE JESUS 1 2
SIMÕES FILHO 1 1
TEIXEIRA DE FREITAS 1 2
VALENÇA 1 1
VITÓRIA DA CONQUISTA 1 3
BA Total 28 76
FONTE: ANCINE-2009 (Elaboração conforme recomendação da pesquisadora)
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