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RESUMO 
 

O presente estudo tem como objeto de estudo a mediação fílmica em processos 

formativos de professores, considerando a problematização do olhar estigmatizador em relação 

à pessoa com deficiência. Apresentamos como objetivo geral desenvolver um processo de 

mediação fílmica com vistas à problematização do olhar dos professores em relação à pessoa 

com deficiência, por meio da participação em uma oficina de um grupo de professoras 

advindas de um curso de formação continuada na área de Atendimento Educacional 

Especializado, o qual foi objeto de observação, com vistas ao delineamento do contexto 

empírico desta pesquisa. A abordagem metodológica tem natureza qualitativa e configura-se 

como uma pesquisa intervenção, embasada nos princípios bakhtinianos de alteridade e 

dialogismo. O lócus da pesquisa foi o município de Macaíba, localizado na região da grande 

Natal/RN e o grupo escolhido para a intervenção era composto por nove professoras do 

referido município. Os procedimentos de pesquisa foram a observação, entrevistas coletivas 

semiestruturadas, o diário de campo e o registro fotográfico/videográfico. O itinerário da 

pesquisa teve na realização de uma oficina com nove encontros um processo interventivo, no 

qual os dados construídos decorreram das responsividades das professoras, provocadas pelas 

atividades propostas, as quais foram orientadas pela emergência de uma cadeia enunciativa 

intersemiótica, na qual a carta, o desenho e o teatro foram mobilizados como signos 

mediadores da leitura fílmica, na perspectiva da revelação e problematização de estigmas 

atribuídos à pessoa com deficiência por parte das professoras. A ressignificação do olhar em 

relação à pessoa com deficiência apresentou-se como um processo complexo e contraditório, 

no qual verificamos que a leitura fílmica, mesmo em contexto formativo, não assegura, 

necessariamente, a mudança de posicionamento destes sujeitos, compreendendo um percurso 

não linear e inacabado que pressupõe, inclusive, o imbricamento dos sentidos atribuídos e da 

atuação social em diversos contextos. Assim, a apreciação fílmica, como provocação estética 

de um olhar que se volta para si mesmo, pode possibilitar a construção de relações dialógicas 

problematizadoras que põe em evidência valores que se tensionam na relação com o outro e 

consigo mesmo.       

 

 

Palavras-chave: Cinema. Formação docente. Deficiência. Estigma 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia inicial sobre este estudo nasceu de minhas experiências em nível pessoal e 

profissional. Após ver um filme, tornei-me capaz de lançar um novo olhar para minha filha e, 

percebendo sua especificidade de aprendizagem, repensar estratégias que pudessem acolhê-la e 

permitissem seu desenvolvimento considerando sua singularidade. Minha filha demonstrou 

algumas divergências das demais crianças de sua sala em seu processo de alfabetização e 

letramento, e ainda que essas dificuldades já durassem um longo período, não havia 

identificação anterior nem por parte da escola, tampouco de minha parte, de que se tratava de 

uma especificidade de aprendizagem. 

Além de tornar-me capaz de perceber a partir de um filme a singularidade antes não 

notada em alguém tão próximo, é importante destacar que, em nível profissional, passei a 

perceber que nas falas de alguns professores emergiam preconceitos e estigmas quando 

relatavam a relação com o aluno com deficiência, mas que, em momentos formativos com uso 

de filme, os professores costumavam apresentar uma visão mais flexível e sensível a respeito 

desse mesmo aluno. 

Sabe-se que a formação de professores para a escola inclusiva deve se preocupar com 

a problematização das concepções sobre as pessoas com deficiência1, buscando estratégias 

voltadas à ressignificação de valores e práticas pedagógicas. Essa postura reflexiva, por sua 

vez, demanda dos programas de formação docente respostas relativas às estratégias de 

sensibilização dos professores em relação ao outro e à sua prática pedagógica (MARTINS, 

2012a).  

Nesse cenário, a recorrência do uso de filme em iniciativas de formação continuada 

de professores como forma de sensibilização e provocação temática, em alguns casos, está 

vinculado a uma preocupação estética. Esse processo articula as dimensões artísticas e 

educacionais por entender que a formação docente para a escola inclusiva necessita favorecer 

                                                
1 O termo ‘pessoa com deficiência’ é atualmente utilizado para categorizar as pessoas não enquadradas num 

parâmetro de normalidade, considerando-se suas características físicas e/ou intelectuais. Esta terminologia 
pretende superar termos que focalizam ou sobrelevam a singularidade destoante que caracteriza este sujeito 
(deficiente; aluno deficiente...) e aqueles que pretendem uma abordagem amenizada (capacidades especiais; 
alunos especiais; pessoas com eficiências diferentes...). Em nossa compreensão a pessoa com deficiência deve ser 
percebida considerando-se a dimensão relacional para além da ambivalência presente na categorização e no 
exercício de controle sobre aqueles que se encontram à margem do modelo social que, no caso da pessoa com 
deficiência, recorrentemente implica num enfoque dos limites dos sujeitos e não da sociedade. Decorre desta 
percepção arbitrária a compreensão de que “um aluno com deficiência pode não aprender não por sua 

incapacidade de aprender, mas pela incapacidade da escola o ensinar”. (LIMA, 2006, p.57) 
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percepções e reflexões sobre a pessoa com deficiência e implica o delineamento de um 

percurso pedagógico que articule a formação professores à formação estética. 

Além da provocação temática, o encontro (ou confronto) com os valores relativos à 

pessoa com deficiência, em situações de formação inicial ou continuada, frequentemente, é 

propiciada pelo agenciamento de filmes que tematizam questões relacionadas à inclusão social 

e/ou educacional de pessoas com deficiência. De modo geral, o filme converte-se em uma 

imagem refratada por meio da qual os sujeitos em formação são provocados a olhar para si 

mesmos a partir do contato com o filme e, acredita-se, que a abordagem temática do filme, 

centrada na visão estigmatizada relativa à pessoa com deficiência em suas relações com o 

contexto escolar, possibilite reflexões, experiências estéticas e educacionais em torno da 

inclusão escolar dessas pessoas, dado que a efetiva inclusão de pessoas com deficiência 

demanda a revisão de paradigmas sociais e curriculares, suscitando novos saberes e caminhos 

metodológicos no campo da formação docente.   

Temos por objeto de estudo a mediação fílmica em processos formativos de 

professores, considerando a problematização do olhar desses profissionais em relação à pessoa 

com deficiência. Em nosso enquadramento teórico-metodológico, temos por base a pesquisa 

intervenção que, inspirada na concepção de linguagem de Mikhail Bakhtin, busca 

compreender e interpretar o enunciado vivo de sujeitos pelo viés da alteridade e do dialogismo, 

num dado contexto enunciativo. Discorrem sobre a pesquisa intervenção Freitas (2007), Souza 

(2011) Souza; Albuquerque (2012), Amorim (2003), Oliveira (2012). 

Bakhtin, ao discutir a especificidade do conhecimento das ciências humanas, indica 

que seu objeto é o ser em sua expressividade que, ao construir seu enunciado, cria textos sem 

os quais não há objeto de investigação ou pensamento (BAKHTIN, 2011). Quanto à pesquisa 

de intervenção, abarca um entendimento intersubjetivo e axiológico da linguagem e se propõe 

revelar a unicidade dos eventos do mundo, da vida.  

Enquanto contexto reflexivo de construção dos sujeitos com base nos movimentos de 

compreensão ativa, de mediação, de ressignificação e de transformação, esta pesquisa pretende 

fomentar um movimento compreensivo das vozes dos sujeitos pesquisados e do pesquisador 

que revelarão a particularidade própria desse contexto. Ademais, o conhecimento constituído a 

partir dessa articulação prioriza a relação dialógica eu-outro, na qual a alteridade do olhar 

alheio coaduna estranhamento e pertencimento (FREITAS, 2007).  

Essa relação dialógica do eu-outro é constitutiva de subjetividade, pois o olhar do 

outro em sua singularidade excede nossa visão, por ser o lugar de cada sujeito um lugar único, 

capaz de ser revelado por meio dos enunciados proferidos. Dessa premissa temos que, na 
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pesquisa intervenção, não há apenas o interesse em buscar explicações de fenômenos 

individuais e sociais mas se busca ainda viabilizar que se criem possibilidades de alcançar, 

revelar e perceber a singularidade humana da interação entre os pares em sua dimensão 

interconstitutiva – dimensão esta que se configura como o liame da pesquisa, compreendendo-

a como orientada pela perspectiva de mudança.  

A intenção de produzir conhecimento em sua própria ação pretende alcançar um 

caráter problematizador das práticas sociais que, oportunizando novas perspectivas de 

enfrentamento de questões antigas e atuais que exijam “respostas que levem em conta o 

momento e o contexto de nossas indagações” (SOUZA, 2011, p. 40).  

Além disso, o dialogismo e a alteridade na perspectiva dos postulados bakhtinianos 

implicam uma instauração de metodologias favoráveis às relações de discursividade, com fins 

de desencadear um movimento compreensivo.  

 
[...] assumir o dialogismo e alteridade como marca das relações estabelecidas 
no contexto da pesquisa significa provocar o encontro com o outro para 
compartilhar experiências, conhecimentos, valores que se alteram 
mutuamente – traz para o processo de pesquisa, seja no campo ou no texto, a 
diversidade de vozes sociais em torno de um objeto ou acontecimento o ser 
estudado, ampliando os horizontes do discurso teóricos e das práticas 
discursivas na grande temporalidade (SOUZA, 2011, p. 43). 

 

A pesquisa intervenção intenta criar condições para que o pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa possam distanciar-se de suas experiências individuais e, pelo excedente de visão de 

um olhar alheio, tenha a oportunidade de refletir sobre suas verdades. Essa compreensão 

direciona-se à criação de situações em que a responsividade alcança o aspecto ético, um 

pensamento “não indiferente” (SOUZA, 2011) e o ato como tal deve caminhar na direção de 

que seus partícipes assumam sua responsabilidade de seu estar e de seu dizer no mundo.  

A proposta de realizar uma pesquisa intervenção, caracterizada pelo pensamento 

interacionista de Bakhtin e dos autores que nele se referenciam, conduziu-nos à escolha de um 

processo nos moldes de uma oficina pedagógica, por observarmos sua aproximação conceitual 

do ensino-aprendizagem dentro de uma dimensão dialógica. Por se configurar como projeto 

experiencial, a oficina remete às relações dialógicas entre as pessoas e oportuniza a construção 

de uma coletividade produtiva de saberes marcada pela autoria dos agentes envolvidos.  

Uma vez que prioriza o processo, parte de objetivos iniciais, mas não se cinge neles, 

estando “sempre não encerrada, aberta a novos acréscimos e desdobramentos, porque cada 

novo grupo que com ela trabalha, lhe acrescenta facetas de compreensão e investigação 

singulares” (PEY, 1997, p. 50). O trabalho por meio de oficina preconiza que a elaboração, o 
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discernimento e a construção sejam constantes na prática coletiva e, em meio a uma atmosfera 

facilitadora, tem por intenção estimular o desafio, a interação com o novo, a revisão de 

conhecimentos consolidados, o uso do potencial singular de cada participante e uma 

construção de um fazer pedagógico. 

A oficina nomeada “Oficina Cinema e Formação: problematizando o estigma na 

inclusão”, foi desenvolvida junto aos professores do município de Macaíba – Rio Grande do 

Norte, recém-concluintes do Curso de Formação em Atendimento Educacional Especializado 

numa perspectiva inclusiva, curso no qual anteriormente fizemos observações iniciais de 

pesquisa, convertendo-se em uma ambiência que exploramos para o delineamento de nossa 

investigação.  

Nossa proposta de intervenção teve a duração de nove encontros, com quatro horas 

cada, divididos em duas etapas. A primeira centrou-se na apresentação e discussão de 

experiências fílmicas das professoras no contexto anteriormente vivenciado por elas. Na 

segunda etapa, desencadeamos atividades coletivas de fruição fílmica norteadas pela 

problematização e reflexão dessas professoras no que se refere ao olhar para a pessoa com 

deficiência. 

Nosso intuito era o de favorecer o exercício de experiências estéticas de apreciação de 

cinema em um contexto de formação de professores que favorecesse a dimensão do olhar para 

a pessoa com deficiência, em uma abordagem colaborativa e dialógica. Para tal, consideramos 

referenciais teórico-metodológicas dos pressupostos sobre a exibição do filme, interlocução e 

diálogo problematizador em contextos de formação (SANTOS; SILVA, 2012); o trabalho com 

imagens agentes, segundo Almeida (2008) e Miranda (2008; 2010); a compreensão da relação 

do cinema, com o espectador e suas imagens (ALEA, 1984; BENJAMIN, 2012; XAVIER, 

2008; DESGRANGES, 2010) e o trabalho com teatro imagem, com Boal (1980, 2008, 2012). 

Por meio de nossas observações iniciais e nas atividades realizadas na primeira etapa 

da oficina, percebemos a relevância de abordar o conceito de estigma, em decorrência de que 

as professoras demonstraram, por meio de responsividades verbais (escritas) e gestuais 

posicionamentos valorativos de depreciação em relação à pessoa com deficiência.  Sobre o 

estigma, além de utilizarmos Goffman (1998), consideramos, também, os estudos de 

Magalhães e Ruiz (2011), Magalhães e Cardoso (2010) e Rodrigues (2013). A respeito da 

relação do estigma com o enfoque nas relações simbólicas intersubjetivas, Melo (2005), 

Rodrigues (2013), Siqueira e Cardoso (2011).  
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Como procedimentos de construção de dados, utilizamos diários de campo 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994); entrevistas coletivas (KRAMER, 2003) e o uso da imagem 

técnica (fotografia e vídeo), orientado pelo enfoque de Jobim e Souza (2003).  

As entrevistas coletivas são instrumento que possibilitam o diálogo com o grupo, o 

diálogo entre os participantes e a escuta dos outros numa dinâmica em que a posição 

hierárquica do entrevistador parece diminuir (KRAMER, 2003). O uso da imagem técnica na 

pesquisa em ciências humanas, por sua vez, possibilita o uso da fotografia e do registro 

videográfico para o levantamento de questões, favorecendo uma nova mediação na medida em 

que a câmera (fotográfica e videográfica) constrói um olhar como se fosse de um terceiro 

sujeito que pode nos ajudar na compreensão do espaço social e subjetivo e do estranhamento 

do que é familiar (SOUZA, 2003). 

A inclusão irrestrita da pessoa com deficiência na escola regular implica uma 

necessidade de que sejam problematizados e superados os estigmas a que essa pessoa é 

submetida. Nesse sentido, a formação de professores deve ocupar-se não somente de 

dimensões conceituais e metodológicas, uma vez que o advento da escola inclusiva  

 
[...] requer uma reflexão sobre os nossos olhares e o redimensionamento de 
nossas atitudes ante a diversidade, ante a diferença, exigindo, muitas vezes, 
desprendermo-nos de nós mesmos para, de fato, mergulharmos na pluralidade 
do HUMANO (FERNANDES; MAGALHÃES; BERNARDO, 2009, p. 54, 
grifo dos autores). 

 

Para apresentar o percurso investigativo construído e as respectivas reflexões, 

dividimos esta dissertação em 5 partes: introdução, três capítulos e as considerações finais. O 

primeiro capítulo aborda o filme na formação de professores, considerando o olhar sobre a 

pessoa com deficiência, tendo como referência alguns estudos sobre a temática. Além disso, 

abordamos a perspectiva bakhtiniana do ato estético, o entendimento que assumimos de 

“olhar”, de mediação cultural e da relação do cinema e seu espectador. Nesse capítulo, 

expomos, ainda,  a vertente metodológica da pesquisa intervenção e o delineamento do campo 

empírico.  

No segundo capítulo, apresentamos a primeira etapa da oficina “Cinema e formação: 

problematizando o olhar para a pessoa com deficiência”, tendo como eixo a sequência de três 

atividades desenvolvidas: a escrita de cartas, a criação de imagens agentes e o teatro imagem.  

Tais atividades assumiram como referência as experiências fílmicas do grupo durante o curso 

observado para delineamento de nossa investigação e do seu contexto empírico.  
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No terceiro capítulo, damos sequência à explanação sobre a oficina, trazendo, dessa 

vez, sua segunda etapa com as atividades de retorno ao teatro imagem, a aproximação do 

conceito de estigma e interpretação de filmes à luz desse entendimento e, por fim, a análise de 

enunciados externalizadores de estigma, proferidos pelas professoras que nos foram revelados 

ao longo da oficina. 

Nas Considerações Finais, posicionamo-nos sobre o percurso construído, tendo como 

referência os objetivos delineados e a perspectiva de nos posicionarmos em relação à questão 

problema que delineou o presente estudo.  
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2 O FILME NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR: OLHARES SOBRE A PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

A problematização de concepções sobre as pessoas com deficiência voltada à 

ressignificação de valores e práticas pedagógicas é, frequentemente, propiciada pelo 

agenciamento de filmes que tematizam questões relacionadas à inclusão social e/ou 

educacional. Os filmes são utilizados, em diversos contextos formativos, como estratégia de 

sensibilização dos professores em relação à educação inclusiva e à sua própria prática 

pedagógica.  

Apesar do uso de filmes ser recorrente em contextos formativos, verifica-se uma 

carência de pesquisas voltadas às possibilidades formativas de filmes que considerem sua 

dimensão estética e a perspectiva de problematização de valores estigmatizados relacionados 

às pessoas com deficiência. No processo de levantamento bibliográfico de nosso estudo, 

considerando a formação de professores e o agenciamento de filmes, identificamos um livro, 

uma dissertação, uma tese e três artigos2, em que apenas um desses artigos aborda a formação 

estética de professores discutindo aspectos relacionados a uma perspectiva de educação 

inclusiva.  

No livro A sétima arte como formação estético-pedagógica: experiência inovadora 

no âmbito do projeto Novos Talentos, Santos e Silva (2012) apresentam-nos atividades 

voltadas à formação de professores que atuam na educação básica de estudantes dos cursos de 

licenciatura da FACEDI/UECE e de escolas de educação básica da rede estadual do município 

de Itapipoca, estado do Ceará. Buscando uma formação enquanto experiência hermenêutica, 

crítica e capaz de enriquecer a práxis do “sujeito-receptor”, o projeto volta-se a uma 

experiência formativa de análises fílmicas, conhecimento e domínio operacional de 

tecnologias nascentes. 

Ademais, Gorgueira (2009) em sua dissertação “Arte e formação de educadores: 

Metodologia para compreender e dizer”, desenvolveu sua pesquisa junto a alunos do curso de 

                                                
2 A pesquisa de averiguação do estado da arte considera trabalhos realizados entre os anos de 2007 a 2014 e teve 
por base as seguintes palavras-chaves: cinema e inclusão; cinema e educação especial; cinema e formação de 
professores; cinema, educação especial e formação de professores. Incluiu as bibliotecas virtuais da Universidade 
de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP), Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), os Periódicos da Capes, a Revista Brasileira de Educação 
Especial e o Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial. Em um contato posterior, a Profa. Rita 
Magalhães (UFRN) nos indicou o artigo “Cinema e Inclusão (CIN): uma experiência formativa com estudantes 
de licenciatura na UFRN”, publicado nos anais do VI Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais: educação inclusiva: pesquisa, formação e práticas no ano de 
2014. 



17 
 

Pedagogia que demostravam dificuldades na construção de um discurso autônomo. Utilizando-

se de diferentes gêneros textuais e linguagens artísticas – entre elas, o cinema –, constatou que 

os cursistas se apropriaram dos conteúdos trabalhados expressando a capacidade de elaboração 

de um novo discurso. De acordo com a autora, as linguagens artísticas puderam ser aprendidas, 

utilizadas e enriqueceram a capacidade de pensamento e expressão na descoberta de sentidos 

dos temas pedagógicos.  

Luzes… Câmera… Reflexão: Formação inicial de professores mediada por filmes é 

uma tese na qual Mayrink (2007) descreve e interpreta o fenômeno da formação crítico-

reflexiva de professores, mediada por filmes dentro do contexto de uma disciplina intitulada de 

“A escola no cinema: reflexão sobre a prática pedagógica a partir de filmes”. Os filmes são, 

nesse estudo, considerados como um signo mediador. Quanto ao fenômeno da formação 

crítico-reflexiva de professores, estrutura-se em torno de quatro temas, quais sejam: conceitos, 

questionamentos, buscas de relações entre os filmes e a realidade e transformações. Esse 

trabalho não está voltado à inclusão, mas em um trecho a autora comenta: 

 
A convivência com a diversidade exige que o professor reflita de forma 
crítica sobre o seu papel, a fim de tornar-se participante dos processos de 
mudança necessários. Requer, também, que o professor se engaje nos 
processos de inclusão, combatendo a discriminação e respeitando a 
diversidade física, social e cultural. Finalmente, considerando as intensas 
transformações pelas quais passa a sociedade contemporânea, é fundamental 
que o professor esteja sempre aberto a mudanças e inovações (MAYRINK, 
2007, p. 247-248). 

 

Já no artigo Docência, cinema e televisão: questões sobre formação ética e estética 

(FISCHER, 2009), apresenta-se o objetivo de estabelecer relações entre formação docente e 

filosofia, destacando a importância da educação do olhar, da educação de sensibilidade, da 

educação ética que, beneficiando-se de exercícios de imersão nas linguagens audiovisuais, 

podem ser atividades compreendidas como a uma espécie de prática consigo mesmo e sugerem 

ao espectador uma elaboração ética voltada para si.  

Em outro artigo, O encontro com arte: formando e transformando o repertório de 

professores, Hernandez (2012) volta-se à necessidade de experiências estéticas para 

professores. Analisando as mudanças percebidas no repertório estético e cultural dos 

professores que participaram do Programa Especial de Formação em Pedagogia (PROESF) da 

Faculdade de Educação da Unicamp, entre os anos de 2002 a 2008, a pesquisa revelou que a 

transformação do olhar é possível, além de destacar o papel do ensino de arte e da experiência 

estética nos cursos de formação de professores.  
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Mas é apenas no artigo Deficiência, cinema, imaginário e formação docente – no qual 

as autoras enfocam nas possibilidades de intervenção/formação pedagógica estética com uso de 

filmes – que encontramos uma perspectiva formativa que considera a educação inclusiva. 

Apostando na potência fílmica enquanto mediadora das relações entre diferentes sujeitos da 

educação especial, o cinema é considerado um recurso pedagógico que potencializa a força 

comunicativa e expressiva da linguagem audiovisual. A relação estética provocada pelo 

cinema ao tocar os sentidos é, para as autoras, o que 

 
[...] permite a ampliação do imaginário constituído pelos espectadores em 
relação à pessoa com deficiência, desconstruindo mitos, preconceitos, 
estereótipos; problematizando a discussão sobre a forma como são 
representadas as pessoas com deficiência no cinema e como são resolvidas as 
situações de (possíveis) conflitos entre os personagens; além de atuar como 
dispositivo que opera na práxis docente, contribuindo para a elaboração de 
estratégias de intervenção pedagógica na perspectiva inclusiva (NAUJORKS; 
REAL; MOHR, 2011, p. 437).  

 

Um estudo desenvolvido com um grupo de graduandos no curso de pedagogia na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente estudantes da disciplina 

“Introdução à Educação Especial” (SILVA; MAGALHÃES, 2014) demonstrou, por meio de 

recursos como o uso da rede social Facebook e de questionários com o grupo escolhido, que a 

interface cinema e inclusão foi favorecedora do contato com os conteúdos relativos à educação 

especial, tais como questões que dizem respeito à educação e à socialização de pessoas com 

deficiência, sobretudo, na perspectiva de sua participação e inclusão na sociedade e na escola 

além de tornar evidente o comprometimento e participação dos alunos e alunas no grupo.   

De modo geral, observamos nesses estudos que a percepção estética de filmes é 

favorecedora de uma visão mais sensível, que situa o ser social no mundo, viabiliza a 

apropriação de conteúdos, articula a teoria e a prática e expressa a capacidade de elaborar 

discursos mais autênticos e autônomos, enriquecendo a capacidade de abstração e expressão na 

descoberta de sentidos dos temas pedagógicos.  

O filme é também percebido como colaborador do posicionamento crítico frente a 

preocupações que marcam a sociedade contemporânea, assim como propicia a transformação 

do olhar a partir do ensino de arte e a experiência estética dentro dos cursos de formação de 

professores. Se articularmos essas abordagens, até aqui descritas, com outros estudos que 

enfocam a dimensão formadora de processos estéticos, veremos uma ênfase na educação do 

olhar, com forte acento crítico e emancipador.   
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Diante dos referenciais teóricos, o filme, em sua relação com experiências formativas, 

pode ser considerado um recurso, um mediador cultural, uma mídia e/ou uma tecnologia 

educacional. Não pretendemos discutir as variadas nuances de cada uma dessas formas de 

entendimento, mas é necessário deixar claro que nossa compreensão de filme o considera obra 

de um fazer humano ou, de acordo com a compreensão de Bakhtin (2011), um enunciado 

concreto, o que nos mobiliza a uma preocupação com a dimensão estética na relação com essa 

obra. 

Para Bakhtin (2011), o ato estético dá-se no encontro com a visão excedente advinda 

da relação eu-outro e compreende um processo que se conclui quando o sujeito constrói sua 

resposta. Pela aproximação da obra ou do fenômeno (compenetração), seguida de um 

movimento compreensivo de distanciamento e de retorno à sua própria consciência, o 

espectador cria o acabamento ou sua resposta àquilo que é apreciado. Esse processo imbricado 

de compenetração e acabamento pressupõe a nossa dependência do outro em decorrência de 

nossa incapacidade de apreendermos perceptivel e axiologicamente nossa totalidade corpórea, 

implicando um olhar (alheio) externo a nós mesmos.  

O que nomeamos “olhar”, por conseguinte, não se limita ao ato de ver e, dentro de um 

entendimento filosófico, faz referência à contemplação. Márcia Tiburi (2012), ao discorrer 

sobre a descoberta do olhar imbricada à aprendizagem do pensar, diferencia o ver do olhar 

destacando que em uma obra de arte não se mobiliza em nós apenas o ver, pois ela nos faz 

pensar e, assim, só após olharmos para ela poderemos realmente vê-la. 

 
Ver está implicado ao sentido físico da visão. Costumamos, todavia, usar a 
expressão olhar para afirmar uma outra complexidade do ver. Quando chamo 
alguém para olhar algo espero dele uma atenção estética, demorada e 
contemplativa, enquanto ao esperar que alguém veja algo, a expectativa se 
dirige à visualização, ainda que curiosa, sem que se espere dele o aspecto 
contemplativo. [...] Há, entretanto, ainda outro motivo para buscar reconstruir 
o objeto do olhar: para não perder além do objeto, eu mesmo, que nasço, 
como sujeito, do objeto que contemplo – construo enquanto contemplo. [...] 
Se o olhar precisa do pensamento e ver abdica dele, podemos dizer que o 
sujeito que olha existe, enquanto que o sujeito que vê, não necessariamente 
existe. Penso, logo existo: olho, logo existo (TIBURI, 2012)3. 

 

A relação do olhar diz respeito, então, à maneira que cada sujeito responde e 

compreende suas experiências vivenciadas: o olhar revela nosso posicionamento, é marcado 

pelo lugar singular que ocupamos no mundo e é passível de mediação. O olhar de cada sujeito 

                                                
3  Documento on-line não paginado. TIBURI, Márcia. Aprender a pensar é descobrir o olhar. Arte na escola. 
2012. Disponível em: <http://artenaescola.org.br/sala-de-leitura/artigos/artigo.php?id=69332>. Acesso em: 12 
out. 2015. 
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tem um limite individual que se expande ao entrar em contato com o horizonte compreensivo 

do outro, ou como Tiburi (2012) afirma, pelo próprio ato de contemplar nasce o sujeito de uma 

relação com o objeto artístico.  

Nesse caso, a contemplação como um ato estético orientado valorativamente não é 

sinônimo de passividade. Ao contrário, a proposição bakhtiniana do olhar exotópico pressupõe 

um movimento compreensivo marcado por responsividades que, mesmo no aparente silêncio 

dos atos contemplativos, múltiplas vozes transitam dialogicamente na consciência, gerando 

responsividades ativas ou retardadas.  Se a apreensão do que nos é externo decorre de um 

excedente de visão (exotopia do olhar), o qual, em relação a nós mesmos, pressupõe o olhar 

alheio, verifica-se a absoluta necessidade do outro em relações intersubjetivas do olhar, 

demarcadoras de processos alteritários de (in)acabamento.  

Dessa maneira, o contato com a arte, nesse caso o filme, permite, pela mobilização do 

olhar exotópico, a construção de acabamentos diversos por nos colocar em contatos com 

lentes também diversas. Após percebermos o outro em seu mundo, vemo-lo a partir de suas 

próprias lentes e regressamos a nossos referenciais com um olhar que pode ultrapassar o que 

tínhamos antes, o que nos possibilita elaborar novas respostas. A obra fílmica, por 

conseguinte, em sendo enunciado vivo e concreto, é exercício de aproximação com o olhar 

alheio. Consideramos que 

 
[...] a obra de arte é lugar de tensão porque entre o eu e o outro, entre o retrato 
que faço de alguém e o retrato que ele faz de si mesmo, há sempre uma 
diferença fundamental de lugares e, portanto, de valores. [...] Tanto a teoria 
como a obra de arte são capazes de apreender o devir e o que há de 
irredutivelmente singular em cada momento, uma vez que visam fixar e 
objetivar o que veem (AMORIM, 2003, p. 14-15). 

 

O limite do olhar do espectador expande-se ao entrar em contato com o horizonte 

compreensivo do outro que pode ser revelado por meio da obra de arte (o filme). A obra é 

capaz de apresentar ao espectador um olhar do outro, possibilitando, assim, novos pontos de 

vista que podem provocar problematizações e desdobramentos intersubjetivos orientados 

dialogicamente pela exotopia do olhar.  

Ao investigar o sensível na formação de professores, Schlindwein (2006) pontua que 

a formação estética não se dá espontaneamente, podendo ser cultivada e refinada – cultivo e 

refinamento estético que ocorrem, em muitos momentos de nossa vida, numa aprendizagem do 

sentir e criar sentidos (a reação estética é aqui considerada uma nova ferramenta psicológica, 

por constituir subjetividade).  
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Outra autora que se preocupa com a formação estética de professores é Mirian Celeste 

Martins (2012), assumindo o entendimento da estética enquanto processo de aprendizagem, o 

qual deve considerar a relação mediadora entre os sujeitos. Assim, a mediação ao favorecer a 

diversidade entre pontos de vista pode ajudar a romper com visões estigmatizadas e ampliar 

conhecimentos, partindo para novas problematizações, projetando entendimentos de acordo 

com as relações estéticas provocadas pela obra. Nesse sentido, a transformação da percepção 

do sujeito pertence ao curso educativo e, como tal, necessita de atenção e aprendizado.  

Martins (2012) propõe a mediação cultural considerando uma relação que supere o 

“gostar” e o “compreender”, de modo que sejamos instigados a ampliar nossa significação de 

homem, de mundo e de cultura, da mesma forma que, pelo contato, homens e mulheres “em 

tempos e lugares diferentes, puderam falar de seus sonhos, e de seus desejos, de sua cultura e 

de sua realidade, da natureza à sua volta e de suas esperanças e desesperanças” (MARTINS, 

2012, p. 17). Acerca da mediação, a autora acrescenta: 

 
Mediar é, portanto, propiciar espaços de recriação da obra, para isso é preciso 
acreditar no ser humano, ter confiança de que a semente poderá render frutos. 
Implica em acreditar no aprendiz e, por isso, dar crédito à sua voz, desejos e 
produção, e em encontrar brechas de acesso para a percepção criadora e a 
imaginação especulante, para ampliar e instigar infinitas combinações, como 
num caleidoscópio (MARTINS, 2012, p. 18). 

 

As leituras eventuais de uma obra advêm das diversas possibilidades de interpretações 

que as configuram diante de uma variedade de respostas possíveis por parte dos espectadores 

que, ao ser compartilhadas, tornam-se acessíveis e enriquecem o processo de mediação. 

Considerando a troca de pontos de vista, para mediar o contato com uma obra de arte 

precisamos considerar o sujeito-fruidor integramente, numa proposta de 

 
[...] promover um contato que deixe canais abertos para sensações, sentidos e 
sentimentos despertados, para a imaginação e a percepção, pois a linguagem 
da arte também fala sua própria língua e é por ela mesmo que se a lê. Talvez 
seja este o espaço do silêncio externo com falas internas nem sempre 
traduzíveis (MARTINS, 2012, p. 25). 

 

No caso específico do cinema, a experiência estética do espectador, segundo Tomás 

Gutiérrez Alea (1984), deve considerar o fato de que a sétima arte não pode se contentar em se 

constituir como cópia mecânica do real, mas estabelece novas relações e produz “[...] choques 

e associações que na realidade estão diluídos e ofuscados por seu alto grau de complexidade e 

pelo seu acomodamento cotidiano” (ALEA, 1984, p. 42). O filme, segundo esse autor, pode, 

então, ser considerado como movimento mediatizador de penetração na realidade: 
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O espetáculo artístico se insere na esfera cotidiana da realidade (a esfera do 
contínuo, do estável, de relativo repouso...) como momento extraordinário, 
como ruptura, e se lhe opõe como irrealidade, como realidade-outra, enquanto 
se move e se relaciona com o espectador num plano ideal (ALEA, 1984, p. 
43). 

 

O espetáculo, em nosso caso, o fílmico, é uma dilatação de uma realidade subjetiva 

que pode objetivar conteúdos emocionais e ideológicos no homem, sendo que, no plano ideal, 

esse espetáculo não se opõe ao que nos é típico, mas destaca características relevantes e 

significativas da realidade (ALEA, 1984). 

Já para Benjamin (2012), o cinema é a manifestação artística que se assemelha à vida 

e representa alterações marcantes na percepção, além de assumir um confronto em nível 

existencial privado. Ao representarem uma narrativa ou uma versão da realidade, os filmes 

destacam práticas culturais e reproduzem discursos que agem produzindo ou compondo 

sentido. Nessa perspectiva, o cinema opera no sonho coletivo e cria este sonho: 

 
Na antiga verdade de Heráclito – os despertos possuem um mundo em 
comum, cada um dos que dormem possuem um mundo para si – o cinema 
abriu uma brecha. E fez isso muito menos pela apresentação do mundo 
onírico que pela criação de figuras do sonho coletivo, como a de Mickey 
Mouse, que circula pelo mundo inteiro (BENJAMIN, 2012, p. 101). 

 

Desse modo, aproximar o homem do sonho coletivo é desenvolver uma nova 

percepção, uma nova sensibilidade que emerge à medida que interage com as imagens em 

movimento. Ao abrirmos essa brecha, sobre a qual nos fala Benjamin (2012), o filme permite a 

convivência neste mundo dos que presenciam suas imagens passando a ser linguagem 

compartilhada, com a qual podemos dialogar acerca dos universos possíveis.  

Pelos filmes, tornam-se possíveis novas percepções ao espectador que antes eram 

distantes ou de convergência improvável. A própria maneira como o filme se apresenta (e é 

lido) pode ligar-se a uma perspectiva de mudança, na medida em que nos permite um 

movimento de aproximação e distanciamento interpelativo da própria realidade ou de seus 

fragmentos. A esse respeito, Alea (1984) tem a percepção desse movimento compreensivo 

como sendo a formação do espectador crítico, que pressupõe a emancipação do sujeito e 

apresenta-se como desafio quando se pretende que a formação favoreça a fruição estética e 

uma nova educação do olhar.  

Dessa forma, os poucos estudos por nós identificados sobre os processos formativos 

engendrados pela apreciação fílmica, sobretudo no que se refere à área da educação especial, 

bem como as pontuações teóricas sobre o filme e sobre a estética, anima-nos a indagarmos: o 
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agenciamento do filme em contextos formativos de professor pode concorrer para a 

problematização dos sentidos em relação à pessoa com deficiência por parte dos professores? 

Outra questão se impõe: a sistematização de um contexto formativo mediado pela leitura 

fílmica, o qual considere a experiência estética de seus espectadores, nos favorece 

compreender o papel do filme na problematização do olhar do professor em relação à pessoa 

com deficiência? 

Tais questões colocam-nos diante de um desafio de constituirmos uma ambiência 

formativa que congregue professores da rede pública de ensino, na perspectiva de realizarmos 

atividades de mediação filmica com vistas à problematização dos respectivos olhares em 

relação à pessoa com deficiência, assumindo os seguintes propósitos investigativos:  

 

Objetivo Geral: 

Desenvolver um processo de mediação fílmica como vistas à problematização dos 

sentidos atribuídos à pessoa com deficiência por parte dos professores.  

Objetivos específicos: 

• Analisar as experiências fílmicas dos professores em contexto de formação 

continuada.  

• Apreender os sentidos sobre a mediação fílmica na significação do olhar 

atribuídos à pessoa com deficiência por parte dos professores, tendo como referência o 

envolvimento nas atividades propostas no contexto da oficina pedagógica. 

•  Refletir sobre a mediação fílmica na ressignificação do olhar do professor em 

relação à pessoa com deficiência. 

 

2.1 A PESQUISA INTERVENÇÃO COMO VERTENTE METODOLÓGICA 

 

Partindo da ideia bakhtiniana de que a pesquisa nas ciências humanas deve estar 

pautada na expressão humana que, por sua vez, manifesta-se pela fala, enunciação viva dos 

indivíduos, 

 
[...] estamos interessados na especificidade dos ensinamentos das ciências 
humanas, voltados para pensamentos, sentidos e significados dos outros, etc., 
realizados e dados ao pesquisador apenas sob a forma de texto. 
Independentemente de quais sejam os objetivos de uma pesquisa, só o texto 
pode ser o ponto de partida (BAKHTIN, 2011, p. 308). 

 

Nessa direção, compreender o texto como enunciado implica observar dois elementos 
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que o determinam como tal, “[...] sua ideia (intenção) e a realização dessa intenção” 

(BAKHTIN, 2011, p. 308). Em seu caráter único e singular, todo o sentido do enunciado traz 

em si a manifestação de uma relação com a verdade, com a beleza, com a história e tais 

aspectos devem ser preocupação das ciências humanas. Nessa perspectiva, ao se compreender 

um fenômeno em seu acontecimento histórico não se deve abrir mão nem deixar de se destacar 

o que lhe é particular.  

Para Oliveira (2012), os pressupostos bakhtinianos para as pesquisas em ciências 

humanas destacam a importância que se deve ter com cada situação cultural, histórica e 

institucional que por uma mediação semiótica configure-se em objeto de estudo de um fazer 

ciência que parta de uma prática social de conhecimentos. Nesse sentido, a Pesquisa 

Intervenção procura garantir o posicionamento responsivo dos sujeitos envolvidos com o 

estudo, pois  

 
Intervir significa criar condições para que pesquisador e sujeitos da pesquisa 
se distanciem de suas experiências e reflitam sobre elas a partir do olhar 
alheio e, assim, possam libertar-se de verdades que se apresentam como 
absolutas ao vislumbrarem outras perspectivas e sentidos possíveis para a 
compreensão de suas experiências e dos discursos que as atravessam 
(SOUZA, 2011, p. 42). 

 

A pesquisa intervenção propõe uma investigação motivada pelas contradições e 

tensões do encontro com o outro, passando a estruturar sua busca com este outro e não sobre 

ele. Esse pressuposto implica um caráter educacional da investigação e volta-se para 

transformar maneiras de perceber e significar a experiência individual e alheia. 

O procedimento adotado para o desenvolvimento do processo interventivo foi a 

oficina, a qual recebeu o título de “Cinema e formação: problematizando o olhar para a pessoa 

com deficiência”, envolvendo, inicialmente, 28 professores (sendo que apenas 12 nos 

acompanharam até o final) egressos do “Curso de Atendimento Educacional Especializado na 

perspectiva da educação inclusiva”, vinculados ao polo de Macaíba/RN, conforme 

esclareceremos na sequência.  

Essa discrepância entre o número inicial e final de professores que frequentaram a 

oficina está relacionada às vicissitudes de uma proposta de formação continuada que ocorreu 

aos sábados e que contempla professoras mulheres, as quais assumem múltiplas tarefas sociais, 

cujas demandas, frequentemente, são enfrentadas nos finais de semanas. Assim, eram 

recorrentes ausências e alternâncias de participação. Nesse sentido, para efeito de análise dos 

dados, concentramo-nos nas participantes que frequentaram, no mínimo, 70% dos encontros, 
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conduzindo-nos a 5 professoras:  Dora, Erin, Evey, Grace e Marjane4. 

Dora trabalha na área da educação há 13 anos e, durante a ocorrência da oficina, 

atuava tanto na coordenação como em sala de aula. Até o encerramento da oficina não havia 

sido professora de estudantes com deficiência, mas, assumindo a função de coordenação, 

trabalhou com alunos com esse perfil.   

Erin é professora há 15 anos, embora por 8 anos tenha estado afastada. No ano de 

2014, foi professora de um aluno com síndrome de Down.  

 Evey trabalha há 16 anos em sala de aula como docente e, no ano de 2013, teve sua 

primeira experiência como professora de uma aluna com deficiência. Além dessa experiência 

pessoal com pessoas com deficiência, aos 6 anos teve o diagnóstico de um “déficit de 

aprendizagem” e foi acompanhada por alguns especialistas.  

Grace trabalha em sala de aula há 15 anos. Ao longo da docência teve, no ano de 

2006, uma aluna surda e no último ano da oficina, 2014, foi professora de uma criança com 

deficiência física, outra com deficiência intelectual e uma terceira com déficit de atenção. 

Marjane é professora há 24 anos e seu primeiro contato com pessoa com deficiência 

aconteceu em nível familiar com uma tia e um sobrinho; profissionalmente, teve uma 

experiência com um aluno com deficiência. Conta-nos que no momento em que ele chegou em 

sua turma não teve auxílio nem orientação de como desenvolver o trabalho com ele. Tempos 

depois, dividiu a sala com a professora Evey num momento em que a colega tinha uma aluna 

com deficiência física.  

A organização da mencionada oficina contemplou nove encontros de trabalho 

compreendendo trinta e seis horas, divididas em duas etapas. A primeira etapa correspondeu à 

retomada das experiências fílmicas construídas durante o curso de aperfeiçoamento; já na 

segunda etapa, exploramos novos filmes, a partir de demandas decorrentes da primeira etapa.  

A construção de tais encontros orientou-se pelo princípio da processualidade de tal 

maneira que as atividades subsequentes, embora delineadas, eram reelaboradas na tentativa de 

responder às novas questões que emergiam e que mereciam ser abordadas.  Quanto ao formato 

da oficina, foi escolhido para tal intervenção tendo em vista a intenção em desenvolver 

encontros nos quais construíssemos experiências reflexivas e estéticas, articulando a 

apreciação fílmica e a formação docente, balizadas pela dialogicidade.  

                                                
4 Os nomes utilizados nesta pesquisa são fictícios e foram inspirados em protagonistas femininas de filmes: Dora 
é a personagem do filme “Central do Brasil”, representada pela atriz Fernanda Montenegro; Erin refere-se a “Erin 
Brockovich”, representada por Julia Roberts em um filme inspirado numa história real; Evey é a heroína do filme 
“V de vingança”, interpretada por Natalie Portman que luta contra a tirania do governo inglês; Grace é a 
personagem principal do filme “Dogville”, que tem o papel assumido por Nicole Kidman; e Marjane é a 
personagem principal da animação “Persépolis”, romance gráfico autobiográfico homônimo de Marjane Satrapi.  
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Constitutiva e constituinte dos enunciados, a dialogicidade compreende que esses 

dizeres, intrinsecamente valorados, são como elos em uma cadeia e cada ligação desta, apoiada 

na palavra do outro e em seu contexto enunciativo, ativamente direciona-se a criar resposta. 

 
A palavra alheia introduzida no contexto do discurso estabelece com o 
discurso que a enquadra não um contexto mecânico, mas uma amálgama 
química (no plano do sentido e da expressão); o grau de influência mútua do 
diálogo pode ser imenso. [...] O objetivo da assimilação da palavra adquire 
um sentido mais profundo e mais importante no processo de formação 
ideológica do homem, no sentido exato do termo. Aqui a palavra de outrem 
se apresenta não mais na qualidade de informações, indicações, regras, 
modelos, etc., – ela procura definir as próprias bases de nossa atitude 
ideológica em relação ao mundo e de nosso comportamento, ela surge aqui 
como a palavra autoritária e como a palavra interiormente persuasiva 
(BAKHTIN, 2010, p. 141-142, grifo do autor). 

 

Assim, para além da alternância de vozes entre os sujeitos em uma situação de troca 

de enunciados, a dialogicidade implica em movimento de valoração e responsividade, na qual 

a palavra alheia marca internamente, seja pela autoridade seja pela persuasão, e determina a 

história de consciência ideológica individual (BAKHTIN, 2010, p. 143).  

Nossa compreensão de dialogia, como posições axiológicas que se encontram e que 

se confrontam, implica uma proposta formativa que tenha por característica a reflexão e a troca 

de experiências. Assim, a oficina tem como pressuposto a criação coletiva na qual  

 
[...] todos os momentos devem ser marcados pelo exercício do pensar e do 
criar, pelo incentivo à descoberta de novas facetas do conhecido e a ousadia 
de reelaboração, entendida como construção/ desconstrução/reconstrução do 
saber. [...] A oficina pedagógica cria um novo contexto em que as situações 
de aprendizagens são claras, precisas e diversificadas, de forma que os alunos 
aprendam a partir de seus itinerários de apropriação de saberes e 
desenvolvimento de suas capacidades (FERREIRA, 2001, p. 10). 

 

As atividades da oficina, por sua vez, estavam vinculadas à realização de rodas de 

conversa, orientadas metodologicamente pela entrevista coletiva (KRAMER, 2003), as quais 

se configuravam como momentos de compartilhamento de ideias sobre as experiências 

construídas nas atividades, tendo como referência um roterio norteador para a provocação da 

responsividade dos participantes da oficina e assumindo, como perspectiva, o contexto 

dialógico imputado à entrevista coletiva: 

 
Durante as entrevistas coletivas, o diálogo, a narrativa, da experiência e a 
exposição de ideias divergentes ocorrem com intensidade muito maior, na 
medida que os professores podem falar e também escutar uns aos outros. 
Além disso, como não só o pesquisador detém a autoridade para fazer 
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perguntas ou comentários sobre a fala dos entrevistados, a influência do poder 
e da posição hierárquica parecem diminuir; os problemas são apresentados 
com suavidade e tensão, o conhecimento é compartilhado e confrontado, a 
diversidade é percebida face a face (KRAMER, 2003, p. 64). 

 

Kramer (2003) ainda afirma que as entrevistas coletivas, se comparadas com as 

individuais, aparentemente apresentam reduzida influência do aspecto institucional; o discurso 

parece revelar maior autenticidade; há uma maior apresentação de problemas e crenças.  

Agregada à definição da oficina e da correlata roda de conversa, inspirada na 

entrevista coletiva como procedimento da pesquisa intervenção em apreço, lançamos mão, 

também, da observação como procedimento exploratório para a constituição do campo 

empírico e do grupo de participantes da referida oficina.  

Junto ao procedimento exploratório para constituição de campo empírico, a 

construção do diário de campo nos possibilitou exercitar um olhar exotópico sob nós mesmos 

e configurou-se como um exercício do olhar reflexivo e valorativo. O retorno consiste em um 

distanciamento da situação de atuação e tais análises desdobraram-se na mudança de 

encaminhamentos e atividades vindouras. Em nossa oficina, todo o planejamento e a avaliação 

processual dos encontros foi recorrentemente reconstruído buscando adequações.  

 

2.2 IMAGENS E PALAVRAS: DELINEANDO O CAMPO EMPÍRICO 

 

O grupo com o qual construímos nossa proposta de oficina emergiu do curso de 

aperfeiçoamento denominado “Curso de Atendimento Educacional Especializado na 

perspectiva da educação inclusiva”, o qual teve a duração de 180 horas. Foi ofertado pela 

UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) nos anos de 2013/2014 e financiado 

pelo MEC (Ministério da Educação). O mencionado curso foi organizado em nove módulos, 

entre os quais sete apresentavam indicações fílmicas em seu material didático, totalizando 

vinte e cinco filmes5, dos quais dezenove têm por destaque a temática em torno da educação e 

                                                
5 Os filmes indicados e distribuídos ao longo de sete módulos são, no módulo didático 1, de Fundamentos em 
educação inclusiva: O nome da Rosa (The Name of the Rose, ALE/FRA/ITA 1986), O menino selvagem 
(L’enfante sauvage, de François Truffaut, Índia, 1969), O oitavo dia (Huitième jour, Le, BEL/FRA/GBR,1996), 
O milagre de Anne Sulivan (The miracle worker, de Arthur Penn, EUA., 1962), Mentes que brilham (Little Man 
Tate, de Jodie Foster, EUA, 1991), Uma mente brilhante (A Beautiful Mind, de Ron Howard, EUA, 2001), Rain 
Man (Rain man, de Barry Levinson, EUA, 1988) e A história de Peter (Educating Peter, de Gerardine Wurzburg, 
EUA, 1992). No módulo didático 2,  referente ao desenvolvimento de políticas públicas e inclusão escolar: Pro 
dia nascer feliz (Pro dia nascer feliz, de João Jardim, Brasil, 2006) e Simples como amar. No módulo didático 3, 
voltado para a formação docente e a inclusão escolar, Nenhum a menos (Yi ge dou bu neng shao, de Zhang 
Yimou , China, 1999), Quando tudo começa (Ça Commence Aujourd'hui, de Bertrand, França, 1999), Escritores 
da liberdade (Freedom Writers, de Richard LaGravenese, EUA, 2007) e Conrack (Conrack, de Martin Ritt, EUA, 
1974). No módulo 5 que tratava da inclusão escolar de alunos com deficiência visual, era indicado o filme 
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da vida da pessoa com deficiência.  

A formação atendeu seis turmas com até cinquenta alunos cada, divididos em três 

polos localizados nos municípios de Macaíba, São Paulo do Potengi e São José do Mipibú. 

Entre seus participantes, tínhamos professores e outros profissionais da gestão escolar desses 

municípios e de outros circunvizinhos, abrangendo um total de vinte e dois municípios.   

Como forma de constituição de nosso campo empírico e da definição dos partícipes 

de nossa pesquisa, desenvolvemos, no contexto do mencionado curso, observações 

exploratórias nas seis turmas, totalizando vinte e quatro horas, realizadas nos dias 15 de 

fevereiro (Macaíba), 22 de fevereiro (São Paulo do Potengi) e 08 de março (São José de 

Mipibu) do ano de 2014. 

A nossa escolha em observar as turmas do mencionado curso decorreu do fato de que 

ele se utilizava de vários filmes como forma de desencadear processos reflexivos e de 

aprendizagem, de tal maneira que poderia se constituir em uma ambiência na qual poderíamos 

mobilizar professores(as) interessados(as) em um desdobramento, conferindo à imagem 

fílmica mais evidência formativa.  Considerando que a observação passou por dois momentos 

(exploratória e focalizada), na etapa de observação exploratória, aproximamo-nos da dinâmica 

das seis turmas do curso e delimitamos nosso campo de atuação futuro.  

Cada observação acontecia em sala de aula sendo que, nas primeiras, após a devida 

apresentação pelo(a) professor(a) regente, introduzíamos nossa intenção de estudo e as razões 

de nossa presença no ambiente formativo. As observações não contavam com qualquer 

anotação, gravação ou outra forma de registro no local e eram registradas, posteriormente, em 

um diário de campo.  

Nos seis momentos das observações iniciais, quatro foram relativos ao “Módulo 3 – A 

formação docente e a inclusão escolar”, divididos nos polos de Macaíba e de São Paulo do 

Potengi. Os outros dois momentos corresponderam ao “Módulo 4 – A Tecnologia Assistiva 

como promoção da educação inclusiva de alunos com deficiências e transtornos globais”, no 

município de São José de Mipibu.  

                                                                                                                                                    
Vermelho como o céu (Rosso come il cielo, de Cristiano Bortone, Itália, 2006). No sexto módulo, sobre a inclusão 
escolar de alunos com surdez, temos: O poder da esperança (Music Within, de Steven Sawalich, EUA, 2007), 
Querido Frankie (Dear Frankie, de Shona Auerbach, GRB, 2004), O piano (The Piano, de Jane Campion, NZL, 
1993), A música e o silêncio (Jenseits der Stille, Alemanha, de Caroline Link, 1996), Adorável professor (Mr. 
Holland Opus, de Stephen Herek, EUA, 1995), Filhos do silêncio (Children of a lesser God, de Randa Haines 
EUA, 1986) e Seu nome é Jonah (And Your Name Is Jonah, de Richard Michaels, EUA, 1979). No módulo 7, 
voltado à inclusão escolar de alunos com deficiência física, indicam-se Sempre amigos (The Mighty, de Peter 
Chelsom, EUA, 1998) e Meu pé esquerdo (My Left Foot, de Jin Sheridam,IRL/GRB, 1989). Por último, no 
módulo 8, sobre a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual, temos a indicação de um filme com 
título não especificado indicado como “filme de Cintia Carvalho Bento”. 
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No processo de delineamento do campo de atuação investigativa, verificamos que o 

município de Macaíba apresentava as melhores condições para realizarmos o nosso estudo, 

uma vez que a Secretaria Municipal de Educação não apenas explicitou o interesse em 

promover a oficina mas ainda se comprometeu em garantir as condições estruturais para a 

efetivação da parte interventiva desse estudo, traduzida na proposta de oficinas para os 

professores centrada na mediação fílmica.  

Na fase de observação focalizada, nosso objetivo era apreender o olhar que os 

professores cursistas tinham da pessoa com deficiência e de sua aprendizagem. No ensejo da 

observação, tivemos também a possibilidade de perceber como o filme mediava as relações 

pedagógicas, pois, em um dado momento da observação, presenciamos a ocorrência de uma 

mediação fílmica.  

No município definido para nossa atuação investigativa, realizamos mais seis 

observações, sendo duas por dia, totalizando 24 horas, no polo de Macaíba, nos dias 22 e 29 do 

mês de março e 05 de abril do ano de 2014. Nessa fase, as apreciações coincidiram com os 

módulos “A Tecnologia Assistiva como promoção da educação inclusiva de alunos com 

deficiências e transtornos globais” (duas observações) e “Inclusão de alunos com deficiência 

visual” (quatro observações). Durante essas atividades, acompanhamos uma mediação fílmica 

proposta pelo professor formador e a correlata participação dos cursistas no módulo referente à 

deficiência visual.   

Nessa ocasião, foi exibido o filme Vermelho como o céu (Rosso come il cielo, de 

Cristiano Bortone, Itália, 2006). Durante a exibição, o envolvimento dos cursistas era 

demonstrado pelos olhares que não desgrudavam da tela, pelas reações sintonizadas com a 

trama, pelos aplausos e pelo choro de alguns, que foram ações espontâneas ocorridas no 

decurso do filme.  

 
Durante a exibição do filme percebo a emoção dos cursistas com as cenas, 
seja na cena onde Mirco perde a visão em que algumas pessoas parecem 
prender o ar, olhares surpresos que não descolam da tela, mãos na boca ou 
mesmo no momento que Mirco e Francesca andam de bicicleta. Os 
espectadores riem e suspiram, parecendo estar com o mesmo frio na barriga 
dos personagens. Ao longo de todo o filme as atenções estão voltadas para as 
cenas e além das manifestações de envolvimento emotivo que citei, muitas 
manifestações de envolvimento subjetivo estão presentes. Ao final da 
exibição, palmas e choro de alguns (DIÁRIO DE CAMPO, 29 de Março de 
2014 – tarde). 

 

Após a exibição, foi conduzido um debate sobre o filme e, direcionando os 

comentários, o professor regente retomou os pontos destacados antes da obra fílmica partindo 
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de um roteiro de observação por ele sugerido (o que vi, ouvi, senti, compreendi, aprendi), 

pedindo que cada cursista escolhesse, ao menos, uma cena para relatar a respeito. Tal atividade 

fez emergir enunciados que, entre si, aproximavam-se e se distanciavam, reiterando a 

singularidade da apreciação de cada cursista.  

Analisando as palavras provocadas pela apreciação fílmica, pudemos notar que a 

maior parte delas remetia à percepção e à atitude de alguns personagens do filme frente à 

criança cega. Além disso, verificamos a evocação de experiências pessoais como forma de 

explicitar a compreensão de determinadas passagens do filme. Houve, também, uma inclinação 

desses cursistas em discutir regras e paradigmas a partir da indicação do equívoco do professor 

(no filme), do protagonismo de Mirco (criança cega) e da mobilização das personagens 

sindicalistas que, entre seus integrantes, tinha um jovem cego.  

Nas observações subsequentes (quinto e sexto encontros), antes mesmo do início da 

aula, presenciamos cursistas conversando a respeito do filme num café informal. Em seguida, 

dando continuidade ao módulo voltado à educação da pessoa cega, em uma das turmas, a 

professora regente pergunta quais estratégias foram usadas pelo personagem professor do 

filme para ajudar seus alunos cegos a aprender. Além dessa questão apresentada pela 

professora, os alunos falam sobre o acolhimento de Mirco; a importância da fala da zeladora; o 

silêncio; a depressão do garoto após a perda total da visão; e a necessidade de paciência, 

aproximação e negociação. Discute-se também a capacidade/incapacidade do professor que, 

em sua ação, demonstrou novo entendimento e atitude em relação à pessoa cega. 

A professora mediadora também cita o filme Como estrelas na Terra – toda criança é 

especial (Taare Zameen Par, de Aamir Khan, Índia, 2007) após a dúvida de uma professora 

cursista sobre dislexia. Com isso, muitos cursistas falam de outros filmes que trazem a 

temática da pessoa com deficiência durante a aula.  

No sexto momento de observação, ainda no módulo destinado à educação da pessoa 

cega, exemplos do filme estiveram presentes quando os cursistas discutiam uma leitura 

recomendada pelo professor (ainda que essa relação com a película não fosse sugestão da 

atividade). Das questões que apareceram nas falas dos cursistas, destacamos a adequação (do 

professor, do sistema escolar) à pessoa com deficiência e a importância do trabalho da equipe 

escolar para a inclusão. Em ambas as análises, os sujeitos relacionam trechos do filme com a 

forma como percebem a inclusão.  

Entre as observações relativas ao momento com o filme, destacamos a recorrência de 

uma multiplicidade de percepções dos sujeitos nas atividades que se sucederam à mediação 

fílmica. Já na forma como a atividade subsequente ao filme foi estruturada (o que vi, ouvi, 
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senti, compreendi, aprendi), buscava-se favorecer a impressão e a fala de cada espectador ao 

responder às questões. Além da estruturação da atividade, a própria apresentação dos 

posicionamentos dos cursistas, mesmo quando distintas entre si, dialogavam em relações de 

complementaridade ou de conflito, isto é, tomando o posicionamento alheio como palavra a 

ser complementada ou como palavra a ser respondida. 

Esse aspecto dialógico não se resumiu apenas a essa atividade, na qual a orientação 

docente estimulava a multiplicidade e a singularidade de respostas. Nos demais momentos 

observados, mesmo quando havia um encaminhamento para um aspecto específico do filme 

(como no caso da atividade que solicitava que os cursistas analisassem as estratégias de ensino 

para a pessoa com deficiência visual), surgia uma pluralidade de posições que perpassavam a 

temática da educação da pessoa cega.  

Nessa fase exploratória do estudo, os processos alteritários implicados, muito mais do 

que delinear o campo de atuação e definir os partícipes, permitiram-nos dimensionar aspectos 

que merecem continuidade e outros que suscitam uma abordagem diferenciada nos momentos 

subsequentes da oficina. Pela aproximação inicial com algumas das concepções desses 

professores cursistas sobre o aluno com deficiência, ponderamos que elas precisariam ser 

retomadas em nossa oficina.   

Verificamos, por conseguinte, que os professores que observamos hesitavam ao falar 

dos seus alunos com deficiência, demonstrando a atenção de que em seu discurso não 

apresentasse marcas de descrédito e ambiguidade. Essa preocupação com os respectivos 

enunciados ao mesmo tempo que traduzia um esforço de incorporação dos novos saberes 

construídos no contexto do curso, deixava entrever as marcas de um olhar que ainda se apoiava 

na compreensão do outro como incapaz.   

Quanto à concepção bakhtiniana no que diz respeito à relação intersubjetiva do olhar 

e da experiência estética de contemplação sobre a qual falamos anteriormente, remete à 

dimensão cultural e educacional desse olhar, uma vez que os valores que o compõe são 

apreendidos (e aprendidos) socialmente. Dessa maneira, a forma como representamos o outro 

(e a nós mesmos) traduzem compreensões e expectativas do outro que são marcadas por 

relações de pertencimento e de exclusão, de simetria e de assimetria, ou seja, de poder.  

Esse olhar depreciativo em relação ao outro se apoia, em muitos casos, no fato de que 

esse outro não atende a um padrão de “normalidade”, cujas singularidades físicas, sensoriais 

ou mentais constituem-se em marcas que contrariam o que é da ordem do “comum”. Isso nos 

remete a um posicionamento valorativo que gera uma imagem menosprezada do outro que 

Goffman (1988, p. 1) vai designar de estigma, representando uma “identidade deteriorada por 
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uma ação social”, que apesar de, com frequência, ser vista como condição naturalizada, 

mantém-se socialmente com representação simbólica de padrões de uma identidade social e 

das relações do indivíduo na sociedade em que vive. 

A identidade é em nosso entendimento uma construção socialmente valorada e, por 

meio de relações intersubjetivas, o sujeito estigmatizado tem sua identidade manipulada pela 

ação simbólica do estigma. De acordo com Goofman (1975) há a identidade social e a 

identidade individual - a social é destacada pelo autor como sendo “tipos de repertório de 

papéis ou perfis que consideramos que qualquer indivíduo pode sustentar” (p.74). Magalhães 

(2010) demarca que os papeis da identidade social “tendem a ser categorizados para facilitar a 

relação entre os diferentes” (p.56) relacionando diretamente a identidade social à questão da 

estigmatização. A identidade social pode, de acordo com Goofman (1975), ser ‘virtual’ ou 

‘real’ onde, a primeira compreende o conjunto de atributos que a audiência espera encontrar na 

pessoa com deficiência e a segunda, as características que são realmente demonstradas pelo 

sujeito. 

A teoria do estigma procura discutir a inferioridade dos estigmatizados, ou ainda o 

perigo que eles representam:  

 
Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele 
tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 
categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos 
desejável – num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou 
fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a 
uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 
especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande – algumas 
vezes ele também é considerando um defeito, uma fraqueza, uma 
desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade 
social virtual e a identidade social real (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

 

Nesse cenário, o sujeito estigmatizado em vez de ser facilmente/plenamente recebido 

no cotidiano social, é percebido apenas em função da característica que o estigmatiza, 

limitando a possibilidade de que seus outros atributos6 sejam observados e valorizados. O 

estigma produz grande descrédito na vida do sujeito podendo marcá-lo como uma pessoa com 

um “defeito” ou alguém que está em desvantagem em relação ao outro. 

                                                
6
 A relação entre atributos (características) e estereótipos (valores generalizantes, pressupostos sobre 

determinadas pessoas) compõe os processos de estigmatização, podendo ser percebida quando analisamos tanto o 
imaginário social quanto o controle exercido sob os sujeitos com atributos se desassemelham nos critérios de 
normalidade, como é o caso da pessoa com deficiência. 
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Para Magalhães (2011), ao ser considerado incompleto ou mesmo “não humano”, o 

estigmatizado é descaracterizado social e psicologicamente, encontrando, ao longo de sua vida, 

argumentos – baseados na compreensão de que esse sujeito é inferior – que avaliam de modo 

depreciativo suas características, justificando sua vitimização e exclusão.  

 
Determinados padrões de comportamento, noções de trabalho e lazer, norma 
e desvio passam lenta e gradualmente, a se tornar naturais e são incorporadas 
pelos alunos. Isto nos encaminha para a discussão em torno dos processos de 
estigmatização que tendem a colocar a pessoa com deficiência em 
desvantagem durante sua escolarização. Mesmo em estudos nos quais o foco 
não são os processos de estigmatização, estes afloram (MAGALHÃES; 
RUIZ, 2011, p. 137). 

 

A atenção sobre o olhar estigmatizador para a pessoa com deficiência se deu em nossa 

pesquisa desde a fase exploratória e de delimitação do campo empírico até a segunda etapa, na 

qual abordamos explicitamente essa temática como parte do processo de problematização 

desse olhar.  

Se levarmos em consideração que a perspectiva dialógica da linguagem, conforme 

anuncia Bakhtin (2011), pressupõe processos responsivos entre vozes em uma cadeia 

semiótica ininterrupta, a atribuição de sentido, por conseguinte, ao assumir esse caráter 

responsivo, mobiliza determinados signos verbais e não verbais. Nesse caso, deliberadamente, 

projetamos para nossa oficina situações que provocassem determinados signos e, para tal, 

escolhemos atividades de escrita de carta, de desenhos representando uma imagem agente 

(MIRANDA, 2008) e o exercício de teatro imagem7 (BOAL, 2008).   

Essas atividades estavam encadeadas semioticamente entre si e a atribuição de sentido 

remetia a uma significação primeira, tendo por referência os enunciados do filme, na 

perspectiva da revelação dos olhares dos professores cursistas em relação às pessoas com 

deficiência para que, em contextos enunciativos, pudéssemos problematizar as marcas 

estigmatizadoras desses olhares. A seguir, apresentaremos a sequência das atividades 

propostas, que pode ser vista no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 
                                                
7 No capítulo seguinte, explicitaremos as razões dessas escolhas semióticas.  
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Quadro 1 – Resumo das atividades de cada encontro 

SEQUÊNCIA DE ENCONTROS E SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES 
Encontro 1 – O filme na formação do curso de AEE – retorno por meio das cartas e imagens 
agentes. 
Encontro 2 – Um retorno às imagens agentes e o exercício de rever o filme Como estrelas na 
Terra. 
Encontro 3 – O filme, os jogos e o teatro imagem (BOAL, 2008) pela problematização de 
fragmentos do filme Vermelho como o céu. 
Encontro 4 – Avaliação da 1ª etapa da oficina e exercício de problematização com Teatro do 
Oprimido, partindo do filme Líder de classe. 
Encontro 5 – O estigma partindo das experiências pessoais dos professores. 
Encontro 6 – O estigma e o filme O Homem elefante, aproximação dos entendimentos da 
relação do filme com o conceito. 
Encontro 7 – O estigma e as relações sociais no filme Meu pé esquerdo. 
Encontro 8 – O filme e a inclusão pela mediação proposta pelos cursistas a partir da exibição 
de filmes. Retorno às imagens agentes e ao teatro imagem ao longo da oficina. 
Encontro 9 – Encerramento da oficina: criação de novas imagens agentes e avaliação. 

Fonte: Autoria própria 

 

Esse quadro traduz nosso percurso construído que, no decorrer do processo, que 

passou por muitas reelaborações. As modificações aconteciam à medida que percebíamos 

necessidades, tais como: a mudança de uma atividade de um encontro para outro ou ainda a 

adequação de uma atividade planejada que, no decorrer dos encontros, apresentou 

inconformidades.  

No que diz respeito à dimensão problematizadora que evidenciamos a partir do 

desenvolvimento dessas atividades, remete-nos ao pensamento do cineasta cubano Tomás 

Gutiérrez Alea (1984) no que tange à aproximação do público com a dimensão estética dos 

filmes. Para ele, características relevantes e significativas da realidade podem apresentar-se 

como dilatação de uma realidade subjetiva e são capazes de objetivar conteúdos emocionais e 

ideológicos no homem: a emoção de encontrar “uma verdade que antes não estava clara pela 

acomodação da vida cotidiana” (ALEA, 1984, p. 60) revela algo novo, uma nova apreciação.  

Já segundo Bakhtin (2011), o sujeito precisa retornar a si após a experiência estética 

para, a partir de então, elaborar um posicionamento responsivo, no qual estão implicadas as 

dimensões ética e estética provenientes da relação eu-outro.  Portanto, tínhamos como 

demanda a construção de atividades com esses professores que deflagrassem uma cadeia de 

enunciados e, se voltando às experiências construídas no curso de aperfeiçoamento do qual 

eram advindos, oportunizassem o retorno aos filmes e a correlata emergência de posições 

valoradas sobre a pessoa com deficiência, as quais seriam problematizadas, inclusive, com a 

apreciação de novos filmes e o desenvolvimento de atividades mediadoras.  
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Como o foco de nossa pesquisa tem relação com a atribuição de sentidos e a 

problematização do olhar para a pessoa com deficiência a partir da mediação fílmica, tivemos 

a necessidade de desenvolver um processo de análise orientado pelas proposições bakhtinianas 

no que se refere às relações dialógicas de concordância e de dissonância ou, em outros termos, 

às forças centrípetas e centrífugas inerentes ao encadeamento sígnico intersubjetivo. Essas 

relações são percebidas nos enunciados dos professores que ou se aproximam, complementam 

e/ou concordam entre si (forças centrípetas) ou, em oposição, divergem e direcionam-se num 

sentido oposto (forças centrífugas) ao manifestarem-se destoando do que é apresentado, seja 

pela diversidade dos temas, dos argumentos, dos exemplos seja pelo enfrentamento e oposição 

ao que foi dito. Nesse caso, os dizeres concordantes e dissonantes permitem-nos perceber 

aquilo que é particular, recorrente, singular nos enunciados construídos pelas professoras 

participantes da pesquisa. 

O capítulo seguinte tratará então da primeira parte dos encontros e da emergência dos 

primeiros pontos de vista sobre a pessoa com deficiência, a partir da recuperação dos filmes 

apreciados pelos participes da oficina no “Curso de Atendimento Educacional Especializado 

na perspectiva da educação inclusiva”. 
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3 REVISITANDO O FILME COM OS OLHOS DO OUTRO OU COM O OUTRO NOS 

OLHOS 

 

Bakhtin (2011) nomeia como fronteira a zona dinâmica de confluência na qual a 

interioridade e a exterioridade são atravessadas pelo olhar alheio que necessariamente diverge 

do nosso, edificando o que podemos compreender como uma interlimitaridade constitutiva. 

Para o autor: “Ser significa ser para o outro e, através dele, para si. O homem não tem 

território interior soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si, ele olha 

com os outros nos olhos, ou com os olhos do outro” (BAKHTIN, 2011, p. 341, grifo do 

autor).  

A fronteira, enquanto zona de encontro entre os sujeitos, compõe as interioridades e 

propicia a distinção eu-outro. Nesse caso, o encontro dos sujeitos pelo olhar exotópico dá 

acesso a uma visão que excede a minha e que só sou capaz de acessar pelo contato com o olhar 

oferecido pelo outro. A visão excedente, dessa maneira, constitui a interatividade do olhar dos 

sujeitos, seja pela percepção do outro seja pela percepção de si mesmo nesse encontro, pois 

quem processa o olhar distanciado tem também percepção interna de si pelo movimento de 

colocar-se no lugar do outro (compenetração) e pela situação de estar submetido ao olhar 

alheio. Com isso, o espectador da sétima arte tem, em nosso entendimento, a possibilidade de 

contatar o excedente de visão e ainda de ser capaz de mobilizar a percepção de si pelo olhar 

alheio.  

Conforme explicitamos no capítulo anterior, a oficina “Cinema e formação: 

problematizando o olhar para a pessoa com deficiência” foi dividida em duas etapas e neste 

capítulo, por conseguinte, nós nos dedicaremos aos três encontros relativos à primeira etapa. 

Dando realce ao regresso às experiências fílmicas realizadas no contexto do curso de 

aperfeiçoamento, pretendemos, por esse retorno proposto na primeira etapa, alcançar o olhar 

desses professores para a pessoa com deficiência, compreendendo que o olhar exotópico 

trazido pelo filme interfere na constituição do olhar desses sujeitos e na atribuição de sentidos. 

Na primeira atividade do primeiro dia da oficina, propusemos uma apresentação 

individual explicitando o nome, a escola onde trabalha, o porquê de estar fazendo a oficina e 

quais expectativas tem sobre ela. Esse conteúdo também foi transcrito pelas professoras em 

folha de ofício e passou a ser referência na reelaboração dos encontros posteriores. Essas 

perspectivas apontavam, sobretudo, para o ensino da pessoa com deficiência por meio do 

filme, o que nos fez crer que os professores cursistas acreditavam ser esse o objetivo da 

oficina.  
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Não podemos, porém, descartar que a expectativa sobre o curso é condição 

indispensável para o envolvimento dos partícipes e, assim, adequamos nosso planejamento 

inicial, ampliando a preocupação com o fazer docente nesse processo de ensino e com a 

possibilidade de problematizar situações vistas no filme em sala de aula ao longo dos 

encontros. Tudo isso sem perder o foco na compreensão do filme enquanto linguagem 

artística, o enfoque na relação estética dos espectadores em relação ao filme e a 

problematização dos valores intrínsecos à apreciação fílmica.   

 Nesse momento de socialização, os cursistas também deveriam responder à pergunta: 

“Se eu fosse um personagem de um filme, quem eu seria? Por quê?”. Nem todos os alunos 

quiseram apresentar-se, mas entre os que aceitaram, alguns se identificavam com personagens 

de histórias infantis como a Thinker Bell, por ser uma fada e estar perto da natureza; Fiona 

apaixonada pelo seu Shrek; uma personagem do filme Fuga das galinhas que não se adeque ao 

sistema e às injustiças; a Bela, do filme A Bela e a Fera da Disney, por gostar de estudar; um 

herói de filme de ação de Arnold Schwarzenegger; duas alunas comentaram que gostariam de 

ser uma personagem representada pela Sharon Stone. Esse foi um momento muito 

descontraído e mesmo que nós não tivéssemos esse objetivo, os alunos falaram também dos 

filmes que costumavam assistir, como os de romance e ação. Alguns afirmaram, ainda, ver 

muitos filmes em seu cotidiano.  

Esse recorte buscou apenas uma aproximação das vivências dos sujeitos da pesquisa 

com o filme e com o cinema, porém, ao analisarmos essa atividade inicial, sobretudo 

considerando a perspectiva de intervenção dialógica mediada pelos filmes, constatamos que o 

enfoque no personagem poderia nos conduzir à leitura do indivíduo heróico. Analisando 

posteriormente essa atividade, avaliamos que a intervenção foi inadequada, pois poderia levar 

os cursistas a centrarem-se no papel do herói de um personagem, e não na relação entre os 

sujeitos que o filme retrata. Isso nos conduziu a reorientar as atividades para não incorrermos 

no enfoque da exaltação do individualismo heroico.  

Em nossa oficina, todo o planejamento e a avaliação processual dos encontros foi 

recorrentemente reconstruído, buscando adequações que respondessem aos nossos objetivos de 

pesquisa. Após avaliarmos a primeira intervenção como inadequada, passamos a reavaliar as 

futuras intervenções, voltando-nos às marcas intersubjetivas como desencadeadoras de 

processos alteritários, priorizando um enfoque compreensivo dos filmes em sua dimensão de 

linguagem que, como tal, age na constituição dos sujeitos. 

A mudança e a reorientação dos demais encontros tem como consonância a 

responsividade bakhtiniana e sua dimensão exotópica. A cada registro no diário de campo 
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realizado após os encontros da oficina contava com o apoio do suporte do registro em vídeo e a 

partir destes registros, lançávamos uma nova perspectiva compreensiva sobre nós mesmos, sobre 

as propostas que estávamos desenvolvendo e as respostas que tínhamos do grupo. Tal olhar 

sobre nós mesmos e sobre nossa ação mobilizava uma compreensão com base num 

posicionamento distanciado de nossa própria ação, avaliando e redimensionando a condução 

da oficina.  

Nesse sentido, na primeira etapa da oficina, construímos atividades que pretendiam, 

pela mobilização de falas, escritas e imagens, que os cursistas relembrassem os filmes 

apreciados no Curso de Aperfeiçoamento – AEE e, por meio dessa rememoração, que 

pudéssemos construir contextos responsivos que nos revelassem seus pontos de vistas em 

relação à pessoa com deficiência. Nas seções seguintes, apresentaremos as atividades da 

primeira etapa, enfocando as responsividades construídas pelas cinco professoras sobre as 

quais já explicitamos no recorte de análise.  

 

3.1 O RETORNO À VIVÊNCIA FÍLMICA PELA ESCRITA DE CARTAS 

 

No primeiro encontro da primeira etapa da oficina, logo após os procedimentos de 

apresentação de cada participante, solicitamos que cada participante escrevesse uma carta para 

um destinatário de sua preferência falando sobre a experiência de ver filmes no curso de 

aperfeiçoamento e sugerindo uma das películas apreciadas.  

A carta direciona o remetente a organizar sua fala, seu enunciado. Essa organização 

diz respeito à inteireza acabada de um enunciado que se orienta por sua compreensão 

responsiva (a enunciados anteriores e futuros) determinada por três elementos, quais sejam: a 

exauribilidade do sentido e do objeto da fala; o projeto de discurso do falante; e as formas 

típicas do gênero escolhido ou adequado a tal enunciação (BAKHTIN, 2011, p. 280-281). 

A carta pessoal é um gênero familiar para esses sujeitos e tem como característica a 

escrita com traços de intimidade entre seus interlocutores. Por meio dela, pode-se reconfigurar 

as experiências anteriores, mobilizando a memória e a imaginação, de tal modo que as imagens 

fílmicas possam ser reapresentadas pela palavra, a partir do ponto de vista de cada uma das 

professoras.   

De fato, essas relações intersemióticas propostas, da imagem fílmica à palavra escrita, 

orientam-se por relações intersubjetivas marcadas dialogicamente pela exotopia do olhar. 

Assim, o uso de outro gênero para lidar com o filme possibilita a interlocução pelo exercício 

da escrita. Nesse processo, a carta promove um posicionamento argumentativo de quem a 
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escreve por direcionar-se responsivamente a um destinatário. Ao se organizar discursivamente, 

o sujeito da enunciação retoma suas experiências anteriores mobilizando-as e organizando-as 

num exercício singular do dizer para o outro permeado pela palavra escrita como prática 

social. 

A internalização de sentidos é responsiva e como tal, ao criar novos enunciados, o 

próprio projeto de dizer instiga o retorno a olhares e concepções dos sujeitos. A escrita das 

cartas, por sua vez, faz emergir os olhares dos professores para a pessoa com deficiência e 

recupera experiências enunciativas anteriores, atribuindo a elas sentido. As experiências 

enunciativas das quais falamos referem-se aos filmes assistidos em um contexto de formação 

docente que assumia essa mediação como uma possibilidade de sensibilização e superação de 

olhares estigmatizadores. 

Ademais, a análise das cartas fez com que verificássemos questões relativas ao olhar 

do professor, categorizando-o a partir da proposição bakhtiniana sobre relações dialógicas de 

concordância e de dissonâncias, conforme esclarecemos no capítulo anterior. Na oportunidade, 

também, esclarecemos as razões metodológicas que nos fizeram escolher a análise do processo 

enunciativo de 5 professoras. Inicialmente, vamos apresentar um relato sobre as cartas das 5 

professoras para, em seguida, proceder a análise considerando três eixos valorativos 

identificados, a saber: a dimensão sensível; a dimensão cognitiva e o olhar estigmatizador – 

discorrendo sobre o que há de concordante ou dissonante entre eles.   

Em todas as cartas selecionadas há um breve relato sobre o filme escolhido. Erin, por 

exemplo, inicia seu relato destacando o acidente que levou o garoto do filme Vermelho como o 

céu a adquirir a deficiência visual, fala sobre o sofrimento da família, da difícil adaptação à 

nova realidade escolar, mostrando que foi uma adaptação social demorada e finaliza seu relato 

afirmando que “no final de tudo deu certo”.   

A carta de Evey também inicia comentando que o filme que ela indica (Vermelho 

como o céu) retrata um menino que perde a visão em um acidente doméstico que “[...] mudou 

toda sua vida pois ele teve que aprender a viver no mundo escuro diferente do que ele já 

conhecia”. Em seguida, Evey destaca a atitude do personagem e os desdobramentos de sua 

ação na escola onde foi estudar: 

 
[...] mas nem por isso o mesmo ficou parado, buscou conhecer um mundo 
novo com novas experiências e atitudes renovadoras que mudaram a forma de 
ver as pessoas com deficiência visual numa escola vista como exemplo para 
trabalhar com deficiência. [...] (EVEY, 2014). 

 

Já Marjane, ao relatar sobre o filme escolhido, destaca que o filme Como estrelas na 
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Terra chamou sua atenção ao contar a história de uma criança que não acompanha o ritmo de 

aprendizagem em sua turma e que isso causa a esse personagem muito sofrimento. Apresenta, 

também, a incompreensão dos pais, professores e colegas que culmina na mudança do garoto 

para um colégio interno onde ele encontra um professor que o ajuda 

 
[...] Com a falta de compreensão dos professores e colegas seus pais são 
orientados a colocá-lo em um colégio interno, e então para sua sorte ele 
encontra-se com um professor que por ter sido alvo dessa incompreensão tem 
um olhar especial, trabalha com esse aluno valorizando suas competências já 
existentes. [...] (MARJANE, 2014).  

 

Dora inicia a parte de sua carta tratando da doença de Anne Sullivan (O milagre de 

Anne Sullivan) que teve como consequência a cegueira/surdez da garota. Em seguida, comenta 

que, por intermédio de uma professora, a menina passa a se comunicar. Em seguida, Dora 

destaca que no “decorrer desse processo, vários obstáculos aconteceram para que não houvesse 

sucesso. Mas o sonho da professora e a dedicação foi fundamental para que houvesse o 

sucesso e superação”.  

A parte da carta de Grace fala do garoto que vivia só na floresta com animais e tinha 

medo de pessoas (filme O garoto selvagem), o qual é encontrado e levado para um médico que 

passa a desenvolver experiências de adaptação e convivência. Destaca que “foi muito, muito 

difícil. Mas a cada avanço de aprendizagem e socialização o médico se animava e percebia que 

havia perspectiva da sua boa educação”. E finaliza: “Até que um dia o garoto voltou para a 

floresta mais não gostou do espaço, me conte o que achou. É possível a re-socialização de 

pessoas?”.  

Os cinco relatos iniciam suas narrativas apresentando um conflito decorrente da 

situação da pessoa com deficiência, seja o acidente que levou à perda da visão (Erin e Evey), 

seja a situação de não aprendizagem (Marjane), seja a doença que culminou na surdo-cegueira 

de Anne Sullivan (Dora) ou por fim, seja pelo contato do garoto com outras pessoas na floresta 

(Grace). É interessante perceber a recorrência da dificuldade como ponto de partida dos relatos 

nas cartas. No desenrolar da narrativa, essas cartas, por sua vez, apresentam distintas formas 

de, partindo dessa “situação problemática”, contar sobre o filme.  

Erin, após mencionar as dificuldades encontradas pelo garoto e sua família surgidas 

com o acidente conclui seu relato afirmando que “no final de tudo deu certo”. Evey, por sua 

vez, segue a narrativa apresentando a mudança na vida do garoto e destaca a atitude do 

personagem, suas “novas experiências e atitudes renovadoras”, bem como as implicações 

ocorridas na escola. Marjane destaca o ambiente de incompreensão em uma situação na qual o 
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garoto não aprendia, trazendo-lhe muito sofrimento e, em sequência, a narração toma uma 

vertente que enfoca a própria professora relacionando aspectos subjetivos e destacando seu 

envolvimento com o filme. Grace dá sequência à sua narrativa contando que mesmo tendo sido 

“muito, muito difícil”, o médico do garoto (em O garoto selvagem) se animava a cada 

aprendizagem acreditando que a “boa educação” da criança seria possível. Não podemos, 

porém, deixar de destacar que, ao final de sua carta, a cursista conclui questionando se a sua 

remetente considera possível a (re)socialização de pessoas. 

Feita essa panorâmica que apresenta os relatos trazidos nas cinco cartas analisadas, 

assinalamos, adiante, o posicionamento axiológico das professoras em relação à apreciação 

fílmica e ao olhar para a pessoa com deficiência, considerando os três eixos de análise 

identificados. 

 

3.1.1 A dimensão estética do filme 

 

Na carta de Dora identificamos uma remissão à dimensão sensível do filme que foi 

por ela assistido na situação do curso de AEE.  O trecho que apresenta a dimensão sensível do 

contato com o filme fazia referência a O milagre de Anne Sullivan (The Miracle Worker, de 

Arthur Penn, E.U.A., 1962), comentando que tal filme “[...] me encantou e só me fez ainda 

mais acreditar que muitas vezes o que parece ser impossível pode ser possível”. Nesse caso, o 

destaque à emoção nos dá pistas de como o envolvimento com a obra aconteceu para Dora, 

remetendo à dimensão sensibilizadora desse contato e indicando o papel do filme na dimensão 

de formação estética.  

Quanto ao termo “estética”, vem do grego aisthéticos e refere-se ao “que possui a 

faculdade de sentir”. Tendo como foco essa dimensão humana, a educação estética preocupar-

se-ia com “coisas percebidas pelos sentidos (aistheta)” (PERISSÉ, 2009, p. 11). Já a 

vinculação com os sentidos é mobilizada no contato com a arte – encontro com o humano 

propriamente dito, uma vez que a arte é criação humana e revela sentimentos, relações, 

dilemas e a própria existência humana. 

Pelo estranhamento presente nos processos estéticos, o estado emocional pode 

implicar uma dimensão empática. Nessa perspectiva, o conceito de estranhamento é 

apresentado por Souza e Albuquerque e está entrelaçado às ideias bakhtinianas de dialogismo 

e alteridade que, por sua vez, 
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[...] não se limita à consciência da existência do outro, nem tampouco se 
reduz ao diferente, mas comporta também o estranhamento e o 
pertencimento. O outro é o lugar da busca de sentido, mas também, 
simultaneamente, da incompletude e da provisoriedade. Essa perspectiva 
apresenta a condição de inacabamento permanente do sujeito, o vir-a-ser da 
condição do homem no mundo, assim como também denuncia a precária 
condição das teorias que buscam, através de uma linguagem instrumental, 
representar a totalidade da experiência do homem no mundo (SOUZA; 
ALBUQUERQUE, 2012, p. 111). 

 

O estranhamento relaciona-se com a identificação (ou não) do sujeito com o objeto de 

contemplação e é capaz de mobilizar uma alteração na sua forma de pensar a partir dos estados 

emocionais ou das reflexões que provocam. Compreende surpresa que, mobilizada pela visão 

excedente do outro, alcança significações novas a partir desse olhar exotópico. Para tal 

estranhamento, é preciso que a relação com o outro seja desorientadora e que haja um elo não 

do que se assemelha em nós, mas, sobretudo, no que é divergente em nossa existência e que 

nos leve a transformarmo-nos. 

Por sua vez, a percepção é instigada na apreensão daquilo que se contempla e provoca 

o afastamento da realidade corriqueira pelo movimento estético de distanciamento. Desse 

modo, os sujeitos são inspirados a olhar com o olhar dos outros ou com os outros nos olhos.   

Bakhtin (2011) afirma ainda que o nosso outro precisa ser “realmente um outro”, ou 

seja, distinguir-se de nós para que nos surpreendamos, percamo-nos de nosso horizonte 

individual e assim possamos nos perceber no que há de distinto entre nós. Pela distinção eu-

outro, o movimento de estranhamento, ou seja, a exotopia, implica uma surpresa diante de um 

outro que me seja diferente sem ser irreconhecível.  

No que diz respeito à relação com a arte, assume uma dimensão estética ao ir além de 

um simples e espontâneo contato com a obra, o que implica que, o pensar sobre a formação 

estética não pode ser resumido ao encontro do espectador com esses objetos, mas deve 

preocupar-se com o vínculo axiológico que a plateia estabelece com a visão excedente trazida 

pela obra. Cabe questionar, tal como Miriam Celeste Martins (2012, p. 15), sobre “como tocar 

o outro para um encontro sensível com a arte?”. 

Compreendemos que as leituras interpretativas advindas do contato com a arte 

remetem a significados e esquemas referenciais dos indivíduos que a realizam, como foi o caso 

de Dora no trecho citado. Consideramos que, de um projeto de educação sensível, pode 

emergir a necessidade de promover a disposição para o encontro com o outro, postura 

fundamental para a relação com a arte. 
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Nesse processo, o envolvimento e a disposição para o encontro com o outro por meio 

da obra de arte pode possibilitar que o espectador crie brechas de acesso do seu pensar e do seu 

sentir pelo discurso sempre renovável da arte, superando o “gosto” ou “não gosto” que muitas 

vezes é o critério final em uma vivência estética. A troca dialógica com o dizer do outro pela 

obra, quando capaz de favorecer a aberturas de pontos de vista, supera a dicotomia encerrada 

no gostar e cria a possibilidade de elevar essa relação a um caráter compreensivo (MARTINS, 

2012, p. 15). 

Martins (2012) também compreende que a mediação com a arte por meio de situações 

imprevisíveis, que proporciona e ativa o pensamento vivo – similar à relação lúdica com o 

jogo –, é capaz de criar uma interação essencialmente simbólica entre o realizar e o imaginar 

ou “um intervalo na vida cotidiana” que a modifica por outra lógica e amplia a vida humana 

(MARTINS, 2012, p. 79). Desse modo, pela capacidade de promover no espectador uma 

aproximação com emoções, possibilita-se o desvelamento da relação alteritária, troca 

semiótica do eu-outro. Essa dimensão é de fundamental importância quando pensamos um dos 

problemas encontrados na formação de professores para a inclusão da pessoa com deficiência 

– o enfrentamento das concepções que recorrentemente se tem do sujeito com deficiência.  

 

3.1.2 A dimensão cognitiva do filme  

 

A outra categoria relativa à compreensão que se tem do filme na formação vincula-o a 

uma dimensão cognitiva e revela o aprendizado da professora Marjane que, em sua carta, 

destaca a “lição” que teve com o filme associada a uma afirmação da certeza quanto à 

profissão escolhida. A professora também trata da dimensão sensível da experiência com o 

filme, acreditando que isso também sensibilizará sua filha (escolhida como destinatária de 

Marjane). Sobre o filme Como estrelas na Terra (Taare Zameen Par, de Aamir Khan, Índia, 

2007), discorre:  

 
[...] Quero finalizar a mesma deixando este exemplo que com este filme 
aprendi. Filha, nunca menospreze um aluno ou ser vivente pois somos todos 
capazes, apenas precisamos ser compreendidos, estimulados e valorizados 
diante das nossas competências. Minha amada filha [...], certa da profissão 
que escolhemos a de ser uma educadora, acredito que você também se 
sensibilizará ao ver este filme. Beijos da sua mãe (MARJANE, 2014). 

 

Nesse cenário, o papel exercido pelas obras fílmicas no que diz respeito à 

aprendizagem da docência compreende tanto o sentido mais específico (o ser professora) 
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quanto o mais amplo (o entendimento  que todos somos capazes) e enfatiza uma dimensão da 

cognição pela experiência de ver filmes. A aprendizagem construída a partir da mediação de 

filmes pode ser compreendida pela dinâmica própria da constituição humana caracterizada por 

sua interação com o social, dialogia que se estrutura pelo acervo comunicacional e nos faz 

humanos pela presença do outro. 

A respeito da dimensão cognitiva na formação de professores, Pires (2010) discorre a 

respeito do que nomeou como ressignificação de saberes,  

 
É a isso que eu chamo ressignificação de saberes: além de uma preocupação 
com seu reconhecimento, o trabalho de formação procura induzir situações 
onde os indivíduos construam sua autonomia e se reconheçam nos seus 
saberes, e sendo capazes de incorporar seu próprio patrimônio experiencial os 
saberes produzidos por suas experiências de formação (PIRES, 2010, p. 89-
90). 

 

Para Pires, ressignificar saberes aproxima-se da possibilidade de construir sentidos. 

Além disso, o autor defende a formação enquanto processo que não deve apenas mobilizar a 

adequação de saberes formais, mas que, na construção de sentidos, proporcione a seus sujeitos 

uma reabilitação de experiências. O encadeamento de sentidos tem no olhar alteritário a 

possibilidade de alcançar o horizonte compreensivo do outro e, dessa maneira, ampliar nossa 

fronteira favorecendo a troca e o encadeamento de novas compreensões.  

De acordo com Bakhtin (2011, p. 173), “[...] a diferença axiológica profunda, 

essencial e de princípio entre o eu e o outro, diferença essa que tem caráter de acontecimento: 

fora dessa diferenciação não é possível nenhum ato axiologicamente ponderável”. No que diz 

respeito à diversidade de sentidos incitada pelo filme, pôde mobilizar nesta espectadora um 

redimensionamento compreensivo que, além de suas percepções, abrangeu o aspecto cognitivo 

– sua aprendizagem. 

 

3.1.3 O olhar estigmatizador se fazendo verbo  

 

Como exemplo de olhar estigmatizador para a pessoa com deficiência, a partir da 

apreensão de sentidos dos sujeitos de nossa pesquisa, no exercício de escrita de cartas também 

identificamos trechos que traduzem posicionamentos valorativos em relação à pessoa com 

deficiência. Os enunciados apresentados pelos professores têm revelado, muitas vezes, olhares 

marcados por estigmas sobre a pessoa com deficiência e sobre sua aprendizagem. Destacamos 

a seguir fragmentos das cartas analisadas que apresentam esses posicionamentos.  
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Apresentamos, por exemplo, Dora, quando relata sobre o filme O milagre de Anne Sullivan 

(The Miracle Worker, de Arthur Penn, EUA, 1962) faz as seguintes colocações:  

 
Estou muito feliz por ter assistido um filme que me encantou e só me fez 
ainda mais acreditar que muitas vezes o que parece ser impossível pode ser 
possível. [...] por intermédio de uma professora delicada a menina passa a se 
comunicar com contato na palma da mão e o toque dos dedos (DORA, 2014, 
grifo nosso).  

 

Destacamos também a fala de Grace sobre o filme O garoto selvagem (L’enfante 

sauvage, de François Truffaut, Índia, 1969), 

 
Mas a cada avanço de aprendizagem e socialização o médico se animava e 
percebia que havia perspectiva da sua boa educação. Até que um dia o garoto 
voltou para a floresta mais não gostou do espaço, me conte o que achou. É 
possível a re-socialização de pessoas? (GRACE, 2014, grifo nosso). 

 

Os trechos das falas em destaque revelam particularidades a ser consideradas quanto 

ao olhar desses professores para a pessoa com deficiência. Dizer que “o que parece ser 

impossível pode ser possível” (DORA, 2014) ou questionar ser “[...] possível a re-socialização 

de pessoas?” (GRACE, 2014) nos dá indícios de dúvidas quanto à possibilidade de 

aprendizagem da pessoa com deficiência e de sua socialização. Nessa perspectiva, os quadros 

axiológicos dessas professoras, ao encontrarem-se com as atitudes acolhedoras e inclusivas 

figuradas na narrativa do filme, dialogicamente são mobilizados e a visão excedente do filme 

permite um retorno a seus referenciais. 

Olhar para um sujeito partindo de uma visão estigmatizada, que focaliza uma 

característica compreendida socialmente como desvantagem, põe-no em situação de 

descrédito. Ademais, manter a pessoa com deficiência, que é estigmatizada, numa condição 

naturalizada de rebaixamento restringe suas possibilidades em ter seus outros atributos 

percebidos e valorizados. 

A condição “naturalizada” – nas relações sociais que consideram a desvantagem da 

pessoa estigmatizada – é, numa lógica inversa à natural e biológica, inerente a relações 

socialmente construídas e sustentadas numa engrenagem simbólica que vai desde o 

estabelecimento das categorias às quais os sujeitos estigmatizados devem pertencer até a 

configuração das relações que se instituem entre o estigmatizado e o meio. 

No que diz respeito aos sujeitos desta pesquisa, as dúvidas quanto à possibilidade de 

aprendizagem da pessoa com deficiência e de sua socialização nos aponta para uma 

compreensão estigmatizada por parte dessas professoras. Nessa perspectiva, estar submetida ao 
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olhar estigmatizador traz, para a pessoa com deficiência, marcas para sua subjetividade que a 

descaracteriza social e psicologicamente em virtude de seu atributo de diferenciação, sendo 

assim vista como alguém em descrédito com relação aos demais.  

As professoras, ao escreverem a respeito da apreciação fílmica, relacionam-se com a 

dimensão valorativa da obra e de suas imagens mobilizando seus referenciais pessoais, 

demonstrando nuances de seu olhar para a pessoa com deficiência. 

 
[...] a imagem é signo e um signo só é signo se provoca uma atitude 
interpretativa na mente daquele ou daqueles que o percebem. Assim sendo, 
encontramos na dimensão polifônica da cultura da imagem um modo de pôr 
em questão a problemática da alteridade, ou seja, o sentido da imagem se 
constrói na relação com o outro, podendo assim caminhar soluções 
regressivas ou emancipadoras (SOUZA, 2000, p. 16-17). 

 

Ademais, a imagem do filme em sua dimensão dialógica constrói no espectador da 

obra respostas diversas. Assim, ao retratar a pessoa com deficiência, o filme configura, pela 

escolha de suas imagens, uma dimensão axiológica que é respondida por posições 

estigmatizadoras ou não.   

Dessa maneira, a feitura das cartas – além de nos revelar os sentidos que os 

professores tinham do filme, em sua formação – explicitou visões sobre a pessoa com 

deficiência que apontavam olhares estigmatizadores. Com isso, uma vez percebidas em nossa 

intervenção tais concepções, elas passaram a ser preocupação de nossa oficina e algumas das 

atividades nos encontros seguintes voltaram-se à sua problematização.  

 

3.2 CRIANDO IMAGENS AGENTES: UM EXERCÍCIO DE SIGNIFICAÇÃO DOS 

ESPECTADORES 

 

A segunda atividade desenvolvida no primeiro encontro da oficina baseou-se na 

elaboração de imagens agentes. Pensar a imagem enquanto exercício de linguagem e que, 

como tal, é dimensão simbólica, fez-nos buscar uma compreensão no sentido da imagem por 

parte do espectador de cinema. Aproximamo-nos então do conceito de imagens agentes 

apresentado por Milton José de Almeida. 

 
[...] o estudo da imagem audiovisual (não apenas cinematográfica) ao se 
propor uma compreensão e uma interpretação, coloca o indivíduo como um 
sujeito que precisa entrar em relação consigo mesmo para realizar seu estudo, 
respeitando, assim, a forma de construção estética do processo de criação 
deste tipo de obra, que solicita do espectador sua participação para a 
compreensão dos significados (MIRANDA, 2010, p. 6). 
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As imagens agentes propõem ao espectador que eles formem suas próprias imagens, 

mobilizando um diálogo entre as imagens do filme e as imagens de sua própria imaginação. 

Esse diálogo no espectador é similar ao que anteriormente discorremos sobre a relação estética 

entendida pelo viés do olhar exotópico em que a imagem da câmera diferencia-se do olhar do 

espectador e promove um processo de significação dialógica. Dessa maneira, criar imagens 

apresentou-se para nós como sendo uma estratégia metodológica que visava promover no 

espectador o exercício de formar suas próprias imagens a partir das obras fílmicas que 

apreciaram. 

Em relação ao trabalho de intervenção, aconteceu partindo de uma explicação sobre a 

proposta de criar imagens agentes aos cursistas que inicialmente mostraram resistência em 

fazer um desenho – que era um dos exercícios propostos – alegando não saber desenhar. 

Explicamos que a técnica não era o mais importante, mas o porquê da escolha daquela imagem 

e as relações desta com os sentidos trazidos pelo filme. Após essa explicação, percebemos que 

os professores acabaram envolvendo-se bastante e, no decorrer da atividade, mostraram-se 

bastante concentrados e dialogavam com seus colegas sobre o desenho. Os desenhos foram, 

em seguida, apresentados ao grupo juntamente com uma explicação por aqueles cursistas que 

se sentiram confortáveis em explicar. No entanto, para efeito da pesquisa, tivemos problemas 

técnicos e não foi possível registrar. Por isso, retomamos essa atividade no encontro seguinte 

por meio de entrevista coletiva. 

Entre as imagens, duas referem-se ao curta Cordas (Cuerdas, de Pedro Solís, 

Espanha, 2014) e foram produzidas pelas professoras Erin e Evey; uma, ao filme Como 

estrelas na Terra (Taare Zameen Par, de Aamir Khan, Índia, 2007) que, por sua vez, foi criada 

pela professora Marjane; outra, ao filme O milagre de Anne Sullivan (The miracle worker, de 

Arthur Penn, EUA, 1962) desenhada pela professora Dora; por fim, uma remete ao filme O 

Garoto selvagem (L’enfante sauvage, de François Truffaut, Índia, 1969), feito pela professora 

Grace. 

Com o intuito de buscar uma compreensão dos processos dialógicos de concordância 

e dissonância presentes na feitura da imagem pelo grupo de professoras, identificamos uma 

única categoria: relações educacionais, a qual emergiu da articulação da imagem agente com 

a argumentação que cada uma delas fez em relação à tais imagens. Essa interface 

imagem/verbo conduziu-nos à ênfase em torno das questões educacionais, sobretudo no que se 

refere à docência. Se tal categoria nos permitiu delinear um campo de relações dialógicas de 

concordância, a aproximação em relação a cada imagem agente e às palavras que ela 
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desencadeou, permite-nos identificar suas singularidades enunciativas.  Para uma melhor 

compreensão, nomearemos as imagens agentes como 1, 2, 3, 4 e 5.  

A imagem agente 1 (produzida pela professora Erin) retrata uma cena em que Maria 

(curta Cordas) brinca de bola com o amigo com paralisia cerebral. Além da imagem, Erin 

também escreveu: “O filme relata a história de inclusão. De uma menina pelo garoto com 

múltiplas deficiências. Trabalhado no módulo ‘Deficiência Física’”. 

 

Figura 1 – A imagem agente 1 faz referência ao filme Cordas 

 
Fonte: Erin (2014) 

 

A professora Erin, ao falar da sua imagem agente, afirma: “Eu não tenho mais medo 

também porque eu não sabia nem como lidar. A gente não tinha noção”. A maneira de 

perceber a pessoa com deficiência, para Erin, antes da experiência com filmes e do curso de 

aperfeiçoamento, indica que a pessoa com deficiência era por ela compreendida como alguém 

doente ou digna de pena, compreensão que associou a sua falta de experiência e que pode ser 

uma demonstração de que a experiência de ver filmes, juntamente com o curso concluído, 

pôde mobilizar um retorno a percepções anteriores. Esse retorno a fez rever seu olhar anterior.  

Ao conversarmos sobre alguma identificação que o filme pudesse ter gerado, Erin 

posiciona-se, 

 
Erin: Professora, eu vi aqui que eu desde pequena eu já queria ser professora 
e não sabia. E depois que eu fiz magistério há 24 anos atrás, né? Eu fiz e tal, 
ensinei uns anos e depois de algumas decepções findei por rejeitar. Teve 
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época que não queria nem saber e depois não. Depois veio aquela vontade 
mesmo [...] 
Samira: Mas você acha que isso tem alguma relação com os filmes? 
Erin: Com a menina da corda, que ela inconscientemente era professora e não 
sabia (risos). 
Samira: Você se via um pouco na Maria? 
Erin: É.  

 
A identificação de Erin com a personagem está associada, para ela, a algo 

inconsciente, a uma crença (fé), embora não tenha dito diretamente com qual (ou quais) 

elemento(s)/característica(s) da personagem ela se identificava.  

A imagem agente 2, criada pela professora Evey, também se refere ao curta Cordas, 

apresentando a interação da garota Maria com o personagem com paralisia cerebral – a garota 

puxa uma corda amarrada ao pé de um garoto em uma cadeira de rodas e há uma bola em cima 

do seu pé. 

 

Figura 2 – A imagem agente 2 faz referência ao filme Cordas. 

 
Fonte: Evey (2014) 

 

Sobre sua imagem, a professora ressaltou a interação entre as crianças na brincadeira 

e o fato de a personagem Maria ajudar na socialização do colega por meio do brincar. Evey 

relaciona o filme com sua experiência de ter trabalhado com uma criança com deficiência 

física e aponta, nessa relação, para o exercício reflexivo acerca da socialização da aluna. 

 
Evey: – Por ter deficiência física ela não deixou de participar das atividades, 
então, todas as atividades ela “tava” incluída, todas as brincadeiras. Nem que 

os demais tivessem que ajudar ou eu ajudando ela, mas sempre ela “tava” 

socializando com todos. Então este filme, na minha sala também me ajudou 
na questão de eu ter outra visão em relação ao brincar da criança com 
deficiência. 
Samira: – Então, você concorda se eu falar que o filme a ajudou a olhar para 
sua experiência pessoal? 
Evey – Com certeza.  
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Sua argumentação abarca a relação entre os personagens, a qual a fez repensar nos 

momentos de brincadeira que envolveram sua aluna, estimulando uma mudança de atitude 

para com a garota, sobretudo nos momentos das brincadeiras realizadas em sala de aula, nos 

quais destaca tê-la incluído em todas, seja pela ajuda da docente seja pela colaboração dos 

colegas de turma. 

A imagem agente 3 (produzida por Marjane) ilustra uma sala de aula regular com 

professora e alunos sentados em fila. Seis alunos estão sentados, um aluno está à porta e outro 

em pé, ao lado da carteira de um aluno sentado. No quadro, está escrito o cabeçalho da escola. 

A aluna escreveu em sua imagem: “Filme: Como uma estrela na Terra”. 

 
Figura 2 – A imagem agente 3 faz referência ao filme Como estrelas na Terra 

 

Fonte: Marjane (2014) 
 

Essa imagem parece diferenciar-se do que é apresentado no filme, uma vez que ilustra 

uma sala de aula regula com uma professora (no filme, temos um professor). Sobre sua 

imagem relata,  

 
Marjane – Eu desenhei uma sala de aula, alunos, professora... tudo [...] 
escolhi porque já passei por duas oportunidades [trabalhar com aluno com 
deficiência] [...] Então foi entregue pra mim eu tinha nem... nunca nem tinha 
passado por essa... uma situação essa e quando eu fui procurar ajuda na 
escola como dentro na equipe as pessoas simplesmente não sabia e a direção 
passou pra mim assim: “deixa aí, vai empurrando, deixa na sala” e aquilo me 

doeu muito porque se fosse um filho meu alguém da minha família eu não 
queria que acontecesse isso e eu fui em busca de um meio que eu pudesse me 
comunicar com ele, entendeu?  

 

A criação da imagem agente de Marjane apresenta a sua experiência profissional e 

demonstra o elo que a cursista estabeleceu da apreciação fílmica com a experiência 
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profissional. O encontro com a visão excedente sobre a pessoa com deficiência visual – na 

apreciação fílmica e na leitura de sua própria imagem agente – desencadeou uma 

responsividade que provocou processos dialógicos de comparação entre a esfera pessoal e 

familiar e a esfera da cultura (filme), conforme nos lembra Bakhtin (2011) sobre a participação 

dialógica do ser humano nas diversas esferas sociais e discursivas.  

 Ademais, a relação dialógica estabelecida entre as experiências dessa espectadora e a 

narrativa fílmica provocou nela uma comoção que pôde ser percebida nas palavras, nas 

expressões. Assim como o caráter emocional que transparece na expressão de Marjane, a fala 

da professora é profundamente marcada por exemplos de ordem pessoal e familiar.  

 
Marjane: A minha filha tem uma amiga que fizeram faculdade juntas e ela já 
tem uma filhinha. Então ela quebrou a perna e ela tinha uma apresentação na 
escola elas iam vestir de mamãe Noel e fazer uma dancinha. Então a menina, 
quando chegou o dia da apresentação, a roupa toda preparada, quando chegou 
o dia da apresentação, a mãe muito triste porque a filha estava com a perna no 
gesso e não ia poder participar. Aí veio conversar com a filha que ela 
entendesse... Aí ela disse: “não, mamãe, eu não entendo é você! Como é que 

eu estou com a perna no gesso e não vou participar? Já pensou? E quem é 
cadeirante de verdade, não participa não? Eu quero uma cadeira, eu quero a 
minha roupinha e quero participar”. Aí foi...[...] Eu lembrei muito desse filme 
Cordas: o quanto a visão da mãe foi desse tamanhinho e a da filha foi ampla, 
né? Ela teve uma visão bem... É essa a importância que eu vejo porque a mãe 
dela já teve uma formação, né, bem clara, mas talvez não tenha tido essa 
possibilidade ou não viu nenhum filme. Como a gente está tendo essa 
oportunidade que a gente tá tendo, porque a gente é riquíssima porque 
ampliou nossas mentes. Com certeza se essa mãe tivesse passado por essa 
oportunidade que a gente tá tendo ela não tinha esse olhar, né? Por isso a 
gente tem que abraçar com muita garra essa oportunidade que a gente tá 
tendo aqui. 

 

As histórias contadas por Marjane fizeram com que ela se lembrasse de um novo 

filme (diferente daquele que ela fez a imagem agente) e a professora associou a visão da garota 

que se encontrava numa cadeira de rodas com a Maria do curta-metragem Cuerdas, 

comparando as maneiras “amplas” de perceber. Nessa oportunidade, também conversamos 

sobre a escolha e criação da imagem agente. 

 
Marjane: Sim, professora, eu escolhi porque já passei por duas oportunidades 
em sala de aula [...]. Por isso eu fiz aquele desenho, por vivenciar isso aí, 
entendeu? [...] com certeza e se eu tiver novamente de eu ter a oportunidade 
de chegar aluno com qualquer deficiência eu já vou saber onde percorrer: eu 
já vou ter a apostila, eu já vou ter esse curso que me auxiliou eu posso 
recorrer a uma colega que fez pra pedir ajuda. Hoje eu já tenho respaldo pra 
correr atrás. 
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A participação no curso e os correlatos saberes construídos são, mais uma vez, 

destacados na fala de Marjane, evidenciando a dimensão das relações educativas e de 

formação docente dando a essa professora “respaldo para correr atrás” e procurar solucionar as 

demandas que envolvem seu fazer docente.  

O destaque que Marjane dá às suas experiências e histórias pessoais relaciona-se ao 

curso e aos filmes vistos, demarcando uma complementaridade prospectiva e perspectiva do 

fazer e da formação docente. Nesse sentido, o caráter de complementaridade apresentado pela 

cursista pode ser compreendido à luz da dialogia de Bakhtin (2011) que afirma que um 

enunciado é um elo na cadeia semiótica e, uma vez que os sentidos estejam ligados, um 

enunciado responde a outro.  

Já a imagem agente 4 (produzida por Dora) trata da cena em que a professora do filme 

O milagre de Anne Sullivan compreende que a garota entende o que significa “água” e inicia o 

ensino dos sinais. 

 

 Figura 4 – A imagem agente 4 faz referência ao filme O milagre de Anne Sullivan 

 
Fonte: Dora (2014) 

 
A “oportunidade” e “superação de dificuldades” eram para Dora a mensagem do 

filme e a cursista considerou essa acepção partindo da relação da professora com a garota. 

 
Dora: Só umas palavrinhas: as barreiras que apontam dificuldades elas podem 
ser superadas através da fé, não é? [...] Mas a relação do filme de Anne, os 
pais deram a última oportunidade, então houve fé, né? [...] [a criança] passou 
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a sorrir, a conviver, a conversar com o outro. Então fica esta mensagem na 
minha visão. 

 

Ao tratar do olhar para pessoa com deficiência, a professora Dora responde-nos: 

 
Dora: Porque a gente tem que enxergar essas pessoas que desafiam e 
conquistam. Esse é o meu olhar, porque Anne ela tinha todo o motivo do 
mundo, referente à família, né? Pra ela viver feito uma selvagem, um animal 
sem potência, sem sobrevivência em convívio ao meio, ao meio social. E 
existiu superação por intermédio da professora. A professora acreditou que 
seria possível alguém que não enxergava e não ouvia se superar. E eu tenho 
esse olhar hoje, o olhar da professora, um olhar de professor que tem um 
aluno com alguma deficiência e ele pode avançar em alguns métodos, 
algumas coisas positivas pra até o mercado de trabalho, com certeza. 

 

Dora destaca, novamente, a relação entre a professora e a criança do filme, dando 

ênfase à mediação e à confiança na aprendizagem que teve a personagem da docente (Anne 

Sullivan) como possibilitadora de ultrapassar a situação da garota Hellen Keller. A cursista 

destaca ainda que “o olhar da professora” impetra a possibilidade de a aprendizagem da pessoa 

com deficiência progredir e que essa percepção de Anne é também hoje parte de “seu olhar”. 

Indagamos qual a reflexão pode ser suscitada pelo filme e sobre esse assunto. A esse 

respeito, a professora explica: 

 
Dora: Samira, assim, respeitar o ritmo do outro do outro independente de 
como ele seja. Que até os ditos normais têm suas dificuldades [...]. Então ver 
a pessoa, o deficiente, como uma pessoa que pode sim conquistar, pode 
superar, pode ter sucesso. Tem que respeitar o limite do outro. 

 

Dora destaca a aprendizagem observando o ritmo, a superação e o respeito à 

singularidade. Na sua fala subjaz uma menção à percepção da professora retratada para a 

condição e as possibilidades da pessoa com deficiência, considerando que essa foi a reflexão 

provocada pelo filme. 

No que diz respeito à imagem agente 5, apresenta 4 árvores frondosas com duas 

pessoas juntas ao centro da imagem e uma terceira com parte do corpo parcialmente escondido 

na quarta árvore da esquerda para a direta. Criada pela professora Grace, representa uma cena 

do filme O garoto selvagem (L’enfante sauvage, de François Truffaut, Índia, 1969). 
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Figura 5 – A imagem agente 4 faz referência ao filme O garoto selvagem 

 
Fonte: Grace (2014) 

 

A professora inicia sua fala sobre as imagens agentes destacando que, na sua opinião, 

todos os filmes “foram de uma valia muito grande, e o objetivo era até esse mesmo” (GRACE, 

2014). Segundo ela, 

 
Grace: A gente “tava” meio apagado pela imagem de como tratar nosso aluno 

com deficiência [...] principalmente o aluno que tem deficiência intelectual, 
né? Como esses que têm deficiência de conduta de desenvolvimento são 
pessoas muito difíceis de trabalhar, porque devido à medicação que toma não 
assimila com muita facilidade aquilo que é repassado pra eles. Então eles 
acham que nunca vão aprender e muitas vezes levam na brincadeira. Então 
isso requer da gente um trabalho assim muito mais muito cuidadoso e muito 
persistente, né? Então falando dessa menina, essa menina foi assim. Essa 
menina lá da corda ensinou a ele pular corda, né? Aquele carinho todo que ela 
tinha com ele. Então isso faz com que a gente tenha também com as crianças 
deficientes, com toda essa dificuldade. 

 

Essa professora não falou sobre a imagem que escolheu, mas sobre outro filme que 

estava sendo comentado pelo grupo e conclui indicando que o carinho da personagem Maria 

fez com que a docente percebesse que existe uma nova maneira de lidar, o que representou 

“uma lição muito grande” (GRACE, 2014). Essa lição remete a uma forma de relacionar-se 

com a pessoa com deficiência que Grace considerou “meio apagado pela imagem de como 

tratar nosso aluno com deficiência” (GRACE, 2014), mas que, a partir da percepção do 

carinho que a personagem Maria tinha com o garoto com deficiência intelectual, ela, como 

espectadora e docente, passou a ponderar aspectos de sua prática. 

Nessa mesma entrevista, a professora foi questionada sobre o porquê de sua escolha e 

continuou a falar como se sua imagem se referisse ao filme Cordas. Percebemos que Grace foi 

conduzida pelo envolvimento com as demais falas que se centraram nesse curta-metragem e 
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acabou afastando-se da sua imagem agente sobre o filme O garoto selvagem, fenômeno que 

pode ser entendido como deslocamento de imagem agente.  

Tal deslocamento pode ser caracterizado como a emergência de uma nova resposta 

suscitada pelo encontro com o dizer do outro, que provocou em Grace um desejo de falar não 

mais sobre sua imagem, mas sobre a imagem evocada pelo outro. A organização de nosso 

dizer é atravessada pela situação real de enunciação e o acontecimento de um momento de 

entrevistas coletivas pode ter sido capaz de possibilitar novas respostas que, no encontro com a 

palavra do outro, ganhava diferentes sentidos. 

Observando as imagens agentes e as falas das professoras sobre suas imagens, nota-se 

a recorrência do destaque dado, nos cinco desenhos, às relações educacionais evocadas em 

ambientes escolares e não escolares, envolvendo relações entre professor e aluno(s) e entre 

crianças. A articulação imagem/verbo revelou a recuperação de experiências anteriores 

(profissionais, pessoais e familiares) como estratégias responsivas às próprias imagens 

desenhadas, bem como a ênfase ao papel formativo do curso de aperfeiçoamento, deflagrador 

de mudanças na atuação docente.  

Esses posicionamentos podem ser compreendidos como expressões das subjetividades 

dessas professoras sobre a relação educacional e o fazer docente, explicitando a importância 

dos itinerários pessoais e das experiências profissionais construídas como acervos 

estruturantes da profissionalização docente.   

 
Ora, um professor de profissão não é somente alguém que aplica 
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente determinado 
por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um 
sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, 
um sujeito que possui conhecimento e um saber fazer proveniente de sua 
própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta (TARDIF, 
2014, p. 230). 

 

A perspectiva de o professor assumir a própria prática docente como campo de 

produção de conhecimento profissional pressupõe uma reflexividade constante que possa, 

entre outros aspectos, renovar visões vigentes a respeito do ensino (e do outro que aprende) e 

superar a ideia ilusória de teoria dissociada da prática ou ainda, de um saber alheio à 

subjetividade que acabam por gerar “[...] a ilusão inversa que vem justificá-la: a de uma prática 

sem teoria e de um sujeito sem saberes” (TARDIF, 2014, p. 236). 

Com isso, a evidência dos itinerários pessoais e da evocação das experiências 

profissionais construídas revela não apenas a arqueologia da escolha profissional mas também 
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os processos singulares (e coletivos) da constituição profissional do professor que, conforme 

nos sugere Novoa (2009), imbricam a profissionalidade docente à pessoalidade do professor. 

Para o autor, essa perspectiva de olhar para si mesmo reflexivamente é um dos aspectos a ser 

priorizado nos processos formativos dos professores em decorrência das novas demandas que 

os novos sujeitos em processo de escolarização suscitam, exigindo a ação relacional docente 

em sua inteireza, uma vez que:  

 
[...] é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. Que 
ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito 
daquilo que ensinamos. Que importa, por isso, que os professores se 
preparem para um trabalho sobre si próprios, para um trabalho de auto-
reflexão e de auto-análise (NÓVOA, 2009, p. 6). 

 

Esse autor ainda argumenta acerca da necessidade do registro reflexivo como uma 

possibilidade de desencadear mais consciência profissional e identitária como professor. Essa 

observação conduz-nos às relações alteritárias e dialógicas que o professor/pessoa estabelece 

com o outro (com deficiência), com o mundo e, portanto, consigo mesmo.  

Nesse sentido, a relação entre o filme e a imagem agente constituiu-se uma estratégia 

de leitura que pôs em evidência forças centrífugas dialógicas em relação às perspectivas de 

processos educacionais e formativos de si e do outro (com deficiência) orientados pelas 

possibilidades e não pelas limitações.  Desse modo, a identificação com as personagens, ou 

mesmo a evocação reflexiva de experiências pessoais e/ou profissionais anteriores, 

apresentam-se como processos interativos e, portanto, alteritários que, de acordo com Pires 

(2008), são fundamentais na construção de uma identidade docente inclusiva. 

 
O ato de formar é para o educador um dos atos em que identidades se 
produzem e constroem através dos processos de interação, sendo as 
interações com o outro aquelas que determinam efetivamente, a construção de 
identidades inclusivas [...]. Isso quer significar, de saída, que todo trabalho de 
formação docente começa pela busca, construção ou reconstrução do eu 
pessoal e profissional (PIRES, 2008, p. 54). 

 

O autor parte da compreensão de que a construção de uma identidade inclusiva tem 

como premissa a descoberta de si e do outro, o que implicaria numa reconstrução da identidade 

docente. Tal reconstrução culmina quando o professor passa a assumir a responsabilidade do 

ato inclusivo.  

Ademais, Pires (2008) marca o vínculo da identidade pessoal com a profissional 

destacando a primazia do ser para formação docente que se volta a valores e atitudes que 

favoreçam a inclusão da pessoa com deficiência. Para essa formação, faz-se necessário que os 
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sujeitos implicados na educação da pessoa com deficiência possam reconhecer o olhar que têm 

do aluno com deficiência e questionar se essas concepções favorecem a inclusão.  

Com a atividade de produção de imagens agentes, procuramos promover a 

participação do espectador pretendendo aproximarmo-nos de sua compreensão a respeito do 

filme na sua formação, tendo por base as “imagens que passeiam pelos locais fantásticos 

criados pelas obras” (MIRANDA, 2010, p. 111) e que levam o espectador a olhar para si 

mesmo, a partir do encontro e do confronto entre imagens.  

 

3.3 REVENDO O FILME POR MEIO DO TEATRO IMAGEM 

 

Se, até então, havíamos empreendido relações intersemióticas que provocassem um 

percurso responsivo em relação ao filme por meio da carta e da imagem agente, verificamos a 

possibilidade de continuarmos investindo na cadeia semiótica como favorecedora de processos 

de atribuição de sentido. A questão da imagem agente remeteu-nos ao teatro do oprimido pela 

perspectiva de mobilizar o próprio corpo dos cursistas na configuração das imagens como 

leituras da imagem fílmica.  

Ao iniciar seu livro Jogos para atores e não atores, Augusto Boal apresenta o teatro 

do oprimido remetendo-o ao sentido arcaico da palavra teatro, dentro do entendimento de que 

“[...] todos os seres humanos são atores, por que agem, e espectadores, por que observam. 

Somos todos espect-atores” (BOAL, 2012, p. 9). Assumimos a proposta de trabalhar com o 

teatro de Augusto Boal, tendo em vista que esse teatro tem por base um caráter 

problematizador da realidade e a mobilização de sujeitos “atores e não atores” para o trabalho 

com essa linguagem.  

Em relação à estética do teatro do oprimido, está profundamente conectada com a 

ética contrária à opressão proveniente das desigualdades sociais, étnicas, de gênero, entre 

outras e se propõe a pôr em pauta essas opressões, veiculando a democratização da produção 

teatral aliada a propostas de mudança da realidade a partir do diálogo e do fazer teatral. 

A intervenção com as técnicas do teatro do oprimido teve início no terceiro encontro 

da oficina, no qual participaram quatro das cinco professoras que consideramos em nosso 

estudo e mais quatro outras cursistas. Na oportunidade, introduzimos algumas informações 

sobre o teatro do oprimido e projetamos um trecho do filme Vermelho como o céu, 

previamente selecionado, o qual já havia sido apreciado no contexto do curso de 

aperfeiçoamento já referido.   
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Do universo de possibilidades do teatro do oprimido, centramo-nos na abordagem no 

teatro imagem8, uma vez que,  

 
No Teatro Imagem, dispensamos o uso da palavra – a qual, no entanto, 
reverenciamos! – para que possamos desenvolver outras formas perceptivas. 
Usamos o corpo, fisionomias, objetos, distâncias e cores, que nos obrigam a 
ampliar nossa visão sinalética – onde significantes e significados são 
indissociáveis, como o sorriso da alegria no rosto, ou as lágrimas da tristeza e 
do pranto –, e não apenas a linguagem simbólica das palavras dissociadas das 
realidades concretas e sensíveis, e que elas apenas se referem pelo som e pelo 
traço (BOAL, 2008, p. 18). 

 

Dessa maneira, assumíamos, intencionalmente, o desdobramento da imagem agente 

para o teatro imagem na perspectiva de que os participantes da oficina pudessem desenhar 

corporalmente as imagens, por meio das quais “[...] os espectadores intervêm diretamente, 

‘falando’ através de imagens feitas com os corpos dos demais atores e participantes” (BOAL, 

2012, p. 189).  

Iniciamos o enfoque do teatro imagem desenvolvendo exercícios de preparação do 

corpo que, para Boal (2012, p. 188), correspondem à primeira etapa do “plano geral de 

conversão do espectador em ator”.  Para tanto, realizamos as seguintes indicações de Boal 

(1980, 2008, 2012): exploração do espaço caminhando ao ritmo da música, direcionando o 

olhar para o local que se caminha; ao nosso sinal, parava-se a caminhada e se fazia uma 

estátua, “uma foto”, para alguém que indicássemos no momento da pausa; corrida em câmera 

lenta; hipnotismo (em duplas, um coloca a mão poucos centímetros à frente do nariz do outro, 

mantendo sempre a mesma distância. O primeiro move a mão em todas as direções e o 

segundo a segue); luta de boxe a distância.  Entre as atividades de preparação corporal, 

destacamos o exercício “uma foto para o outro”, que detalhamos a seguir, em decorrência de 

que esse, diferentemente, dos outros exercícios de preparação corporal, permitiu a emergência 

do estigma. 

 

 

 

                                                
8 Para a elaboração dessa oficina, a pesquisadora participou de quatro encontros quinzenais de uma oficina de 
teatro do oprimido com o pedagogo do teatro Hélio Lima, em um grupo na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Na nossa oficina, tínhamos por ideia inicial promover as quatro etapas do plano geral de Boal (2008), 
sobre o qual citamos acima, porém em diálogo com Hélio Lima e considerando o tempo da oficina bem como o 
enfoque do nosso estudo, reconsideramos essa ideia e achamos mais adequado que o enfoque do trabalho com a 
linguagem teatral tivesse como base apenas o teatro imagem.  
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3.3.1 Preparação corporal: a emergência gestual do estigma 

 

O exercício “uma foto para o outro” assemelha-se a uma brincadeira popular chamada 

estátua, na qual os participantes estão dançando ou movimentando-se livremente pelo espaço 

quando, de repente, é solicitada uma parada e todos devem ficar imóveis. No caso da nossa 

atividade, pedia-se, no momento de parada, posar como que se estivesse sendo fotografada.  

A primeira “foto” que solicitamos foi para posar como se fosse para então a 

governadora do Estado do Rio Grande do Norte e as professoras acabam se expressando mais 

verbalmente com frases do tipo “cadê o dinheiro?”. Com isso, reiteramos que a expressão 

deveria ser a partir do corpo e não verbalmente. Na segunda pausa, pedimos uma “foto para 

meu aluno” e algumas professoras dão um gritinho de alegria, mas, em seguida, corrigem-se, 

explicando que “a emoção foi grande”. Na “foto para meu aluno”, quase todas as professoras 

levantam aos braços e movimentam as mãos. 

Figura 6 – Atividade “Foto para meus alunos” 

 

Fonte: Autoria própria (2014) 
 

Quando a “foto” foi para Luzia Guacira, professora muito estimada do curso de 

inclusão, novamente houve gritinhos de alegrias e braços ao ar com mãos balançando.  Por 

último, pedimos que a “foto” fosse pra “meu aluno com deficiência” e algumas professoras me 

pareceram não saber como posicionar-se, havendo uma pequena troca de olhares para as 

posições das demais (apenas uma professora se posicionou de pronto, colocando as mãos na 

frente da boca como quem vai soltar um beijo). 
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Figura 7 – Atividade “Foto para meu aluno com deficiência” 

 
Fonte: Autoria própria (2014) 

 
Acreditamos que o gesto construído pela professora Evey inspirou as demais, pois 

vimos que as professoras fizeram poses como um coração feito com as mãos, uma mão no 

rosto como quem faz uma pose de delicadeza para uma foto e, quase ao final do exercício, uma 

estende os braços, sem muita precisão no gesto. Há também quem apenas ficou de pé. Aquelas 

que ainda não haviam assumido a postura relativa à “foto para meu aluno com deficiência”, 

mesmo após olharem umas para as outras, expressaram-se sem demonstrar firmeza. 

 

Figura 8 – Atividade “Foto para meu aluno com deficiência” 

 
Fonte: Autoria própria (2014) 

 

 Ao serem solicitadas a representar uma “foto para o aluno com deficiência”, as 

professoras construíram sua imagem tendo por suporte uma consulta visual anterior, 

considerando as expressões das demais, validando sua imagem corporal a partir da proposta do 

outro.  

Durante a atividade, apenas na “foto para meu aluno com deficiência” percebemos a 

intenção dos participantes em se apoiarem na enunciação do outro, o que demonstra a 
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incerteza dessas professoras em revelarem, prontamente, sua relação com esse aluno. Essa 

insegurança pode ser compreendida como um indício de que a demanda de uma expressão 

espontânea do corpo é pautada em uma compreensão subjetiva e que, no caso dessa atividade, 

tal entendimento da relação com a pessoa com deficiência tenha sido posta em xeque diante da 

necessidade de revelar-se a um público e das possíveis leituras que os colegas possam fazer de 

suas expressões.  

De outra maneira, a intencionalidade e a vigilância próprias do projeto de dizer e de 

se expressar por meio da carta e do desenho da imagem agente são aqui substituídas por uma 

proposta lúdica de construção de responsividade, quase que instantânea, orientada pela 

espontaneidade. Nesse caso, no contexto do jogo de estátua, algumas participantes foram 

acometidas de uma “paralisia” que, para além do estatismo do jogo, denunciava um gesto de 

estigmatização, em decorrência de que não havia, aparantemente, nenhum gesto a ser feito 

espontaneamente.  

 Na “foto para meu aluno”, apesar de alguns gestos e posições estereotipadas que se 

repetem entre algumas professoras, verificamos sorrisos diversos em poses diversas; já na 

“foto para meu aluno com deficiência”, o processo de construção das poses por parte das 

professoras foi marcado por uma hesitação perturbadora no que se referia à composição 

corporal.  

A incerteza e o desconforto das professoras ao demonstrarem como se expressariam 

em uma foto para seu aluno com deficiência nos lembra que a relação entre sujeitos 

estigmatizados e não estigmatizados não acontece de maneira simplificada, nem com uma 

plena aceitação daqueles que possuem o estigma.  

 
Assim sendo, o estigma contribui na verdade para que haja um des-
envolvimento, na medida em que dificulta as relações interpessoais. Ao olhar 
apenas o atributo negativo do indivíduo, que é o estigma, deixam-se de lado 
as demais características que favoreceriam sua inserção social. Este 
indivíduo, desprovido da aceitação e reconhecimento enquanto pessoa, 
enquanto cidadão mantém-se à parte da sociedade, marginalizado 
(RODRIGUES, 2013, p. 11). 

 

Tendo por base a depreciação e a deterioração de uma identidade social, o estigma é 

socialmente aprendido nas interações e partir delas decorrem expectativas e comportamentos 

que minam as possibilidades de desenvolvimento. Rodrigues (2013, p. 11) destaca que 

estigmatizar é justamente “[...] estagnar, impedir participação, dificultar a interação com a 

sociedade ampla, enfim, é manter fixa a estrutura de desigualdades existente”. 
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Esse exercício, a nosso ver, foi capaz de explicitar, pela expressão corporal, aspectos 

relacionados à maneira de representar o aluno com deficiência. Ao compararmos essa 

atividade com teatro com alguns trechos das cartas que revelaram posicionamentos 

estigmatizadores, notamos que tais responsividades apresentam contradições relevantes se 

considerados os dizeres mais recorrentes dessas professoras sobre a pessoa com deficiência no 

que concerne à possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa com deficiência, 

inclusive, aqueles explicitados na atividade da imagem agente.   

 

3.3.2 O teatro imagem a partir do filme Vermelho como o céu 

 

Após a preparação corporal, desenvolvemos as atividades centradas no teatro 

imagem, tendo como referência o fragmento do filme Vermelho como o céu.  Desse filme, 

selecionamos o trecho no qual as crianças representavam uma peça própria (elas não haviam 

sido escolhidas para a encenação oficial da escola), cujo fragmento retrata um combate e, à 

medida que encenam, são descobertas pela direção da escola e reprimidas por sua ação. 

Paramos a projeção neste momento e conversamos com o grupo:  

 
Samira: Esse foi o trechinho que eu selecionei, é... eu queria primeiro falar 
rapidamente: a gente tá trabalhando em cima da proposta de teatro do 
oprimido e nessa cena, esse trechinho, vocês acham que existe opressão nesse 
momento? Quem é o opressor e quem é oprimido, ou quem são os oprimidos, 
ou quem são os opressores? Alguém... quem vocês identificam... 
Grace: No meu entender os oprimidos são as crianças, né? 
Samira: Só as crianças? 
Grace: Sim. Elas estão fazendo uma coisa boa, mas aí o pessoal do colégio 
não entenderam, né? E os opressores são os comandados lá da escola. 
Samira: Mais alguém? A mãe de Francesca, vocês acham que ela é opressora 
ou oprimida? [percebo que as respostas se dividem]. 
Dora: As duas coisas, porque ela é oprimida pela questão de não ter nenhum 
emprego, né? De ter que obedecer a ordem, né? E opressora por estar 
oprimindo sua filha, né? De se relacionar com outras crianças. 

 

A princípio, o entendimento sobre quem eram os oprimidos recaía apenas sobre as 

crianças, mas quando questionei sobre uma personagem que parecia oprimir (pois era 

funcionária da escola e temia perder seu emprego) por proibir sua filha de realizar sua peça, o 

grupo pareceu dividido e uma das alunas diz que ela tanto é opressora como oprimida.  

 Nesse cenário, o teatro imagem necessita da ação diretiva de um de seus sujeitos 

partícipes, alguém a quem Boal nomeou de “escultor” e que, pela ação de modelar os demais 

participantes na formação de uma imagem, deve ser capaz de mostrar com o seu rosto e corpo 
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a expressão que cada “participante-estátua” irá manifestar. O “escultor” vai organizando cada 

“estátua” de maneira individual e tendo em vista o todo que irá formar no coletivo, 

explicitando uma relação presente no conjunto de cada estátua. Formada a imagem do 

“escultor”, a etapa seguinte é a de acordar abertamente com os demais participantes quanto à 

imagem desenvolvida, questionando se alguém propõe modificações.  

Além do “escultor”, participam das distintas atividades do teatro do oprimido os 

“atores” que estarão representando a cena e os “espect-atores9
” que, inicialmente, observam o 

que é representado pelos “atores” e, em um dado momento, podem propor modificações ou 

mesmo assumir o papel do personagem do qual pretendem modificar a ação. Os próprios 

“atores” também podem propor mudanças – todos têm o direito de modificar o todo da 

imagem ou parte dela.  

A imagem formada deve revelar “um conjunto modelo” que revele uma opinião geral, 

a própria representação do tema por esse grupo. Uma imagem aceita com certo consenso é a 

concretização da imagem real desse grupo que, após ser construída, deve lançar o escultor num 

novo projeto: criar, a partir dela, uma nova imagem, mostrando como ele gostaria que fosse o 

tema dado, ou seja, a imagem ideal.  

 
Em outras palavras: o primeiro conjunto deve mostrar a imagem real, 
enquanto que o segundo mostrará a imagem ideal. Tendo-se estas duas 
imagens, pede-se a qualquer participante que mostre qual seria, a seu ver, a 
imagem de trânsito. Isto é: temos uma realidade que queremos transformar; 
como transformá-la? (BOAL, 2008, p. 18). 

 

Da imagem do filme, retirávamos a problematização para montarmos a imagem real 

pelos professores que, em seguida, seria modificada pelos espect-atores até formarmos a 

imagem ideal. Quando expliquei a dinâmica da atividade, indiquei que precisaríamos de uma 

pessoa que seria o coordenador (“escultor”). Inicialmente, as alunas resistiram em coordenar a 

feitura da imagem até que Evey pediu para assumi-la. Ela foi selecionando cada personagem e 

colocando na cena e teve, a principio, a tendência de falar sobre como deveriam portar-se, mas 

após orientação, passou a modelar o corpo das colegas ou mostrar com o seu próprio como 

deveriam ser as expressões do corpo e do rosto. 

 

                                                
9 De acordo com o glossário do Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, o espect-ator “não é um 
consumidor do bem cultural e, sim, um ativo interlocutor que é convidado a assumir o papel do oprimido e/ou de 
seus aliados para interagir na ação dramática de maneira a apresentar alternativas para outros possíveis 
encaminhamentos ao problema encenado; Aquele que está na plateia na expectativa de atuar, entrando em cena 
trazendo sua alternativa para resolução do problema apresentado”. Disponível em: 

<http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/glossario/>.  Acesso em: 10 dez. 2014. 
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Figura 9 – Teatro imagem – imagem real dirigida por Evey  

 

Fonte: Autoria própria (2014) 
 

Após a imagem montada por Evey, houve uma conversa para averiguarmos se a 

imagem formada era uma representação que respondia a um consenso do grupo. Nesse sentido, 

algumas participantes opinaram se uma personagem deveria apontar o dedo em virtude de 

demonstrar uma relação de autoridade. Com isso, o dedo indicador alterou-se e virou a 

simulação de uma arma e a alteração que não havia sido percebida voltou a ser debate até o 

consenso do grupo. 

 
Evey: O dedo assim apontando é porque é como se ele estivesse acusando... 
– Autoridade (fala paralelamente outra professora). 
Evey: É a referência de acusação, está referente a isso; então ele assim – junta 
as mãos apontando os dedos indicadores – é como se ele tivesse atirando... 
Samira: Atirando... e vocês concordam com isso? 
– Não – respondem várias professoras. 
Samira: Então volta para o dedo. Ok, voltou para o dedo. Agora, todos 
concordam? Posso fazer a foto?  

 

Finalizada a imagem real construída por Evey, é procedimento dentro do teatro 

imagem questionar se alguém – entre os espect-atores e os atores – propõe mudanças à 

imagem formada. Com isso, a imagem real (Figura 9) passou por alterações de uma espect-

atriz e de uma professora que atuava na imagem. 
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Figura 10 – Teatro imagem – imagem real versão final 

 
Fonte: Autoria própria (2014) 

 

Após o consenso do grupo quanto à imagem real, passamos a trabalhar na construção 

da imagem ideal. Orientamos a coordenadora sobre a montagem da imagem ideal, na qual a 

opressão é transformada. Outra vez, a professora que coordenou a imagem (Evey) tendeu a 

falar e, por isso, intervenho, lembrando que a montagem da imagem deve ser demonstrada.  

Evey inicia desfazendo o dedo que aponta e as expressões de raiva de um dos 

personagens opressores. Dirige-se ao grupo de oprimidos e move as mãos de uma personagem 

que se apoiava nos ombros de uma personagem cabisbaixa e faz com que elas deem as mãos. 

Solta as mãos que estavam na cintura de outra opressora e, com suas mãos, modela um sorriso.  

Uma vez formada a imagem ideal, de maneira similar ao que fizemos no 

procedimento de criação da imagem real, indagamos se as professoras concordam com essa 

imagem e elas afirmam positivamente. Após o registro fotográfico da imagem ideal, 

perguntamos se há diferença entre esta e a imagem real e todas as professoras responderam 

que sim.  Em seguida, pedimos que as professoras que estão atuando voltem à imagem real 

sem a direção externa de Evey para que percebamos a transição entre as duas imagens. 

Durante a transição das imagens, uma cursista que estava no papel de opressora na imagem 

abraça uma das “oprimidas”, criando uma imagem distinta da imagem ideal anteriormente 

formada.  
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Figura 11 – Teatro imagem: mudança da imagem real para a ideal 

 
Fonte: Autoria própria (2014) 

 
 

A professora que modifica a imagem ideal é Erin e essa mudança gera uma surpresa 

para as demais. Erin nos pergunta se é possível modificar a imagem ideal e respondemos que 

sim. E segue perguntando: “A gente está saindo da opressão, né?” (ERIN, 2014). O 

questionamento persistente de Erin nos faz pensar que a atividade talvez não tenha ficado bem 

compreendida e orientada, ou ainda, que as dificuldades decorressem do fato de ser a primeira 

experiência com o teatro imagem.  

A partir disso, perguntamos se mais alguém gostaria de modificar a cena e uma das 

que representava uma “oprimida” (filha de uma das participantes, uma criança de cerca de 9 

anos) abre os braços convidativamente para “sua opressora” que, por sua vez, a abraça. Após 

essa cena, uma das professoras que representava uma oprimida se pergunta se ia ficar ali sem 

ser abraçada. 

 
Figura 12 – Teatro imagem: imagem ideal 

 

Fonte: Autoria própria (2014) 
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Estabelecido um acordo entre como devem ser as imagens, propomos retornar à 

imagem real. Orientamos que cada participante da atividade deve, lentamente, mover-se até à 

imagem ideal. Essa transição é parte da proposta de Boal (2008), por meio da qual se exercita 

tanto a mudança da imagem real para a ideal como o inverso. Perguntamos, ainda, se há 

alguma alteração a ser feita nas imagens real e ideal, pois é necessário que haja um consenso. 

As professoras falam que não há mais alterações e, estando a imagem finalizada, exercitamos a 

transição e, por fim, passamos ao momento da avaliação da atividade. 

Durante a avaliação, duas ênfases puderam ser constatadas. Uma que prioriza a 

dimensão da experiência pessoal e outra que se volta para a dimensão didática da atividade e 

sua possível efetivação no cotidiano escolar. Na dimensão da experiência pessoal, os 

posicionamentos das professoras centraram-se nas sensações que tiveram quando, ao 

coordenarem a feitura da imagem real alteraram-na para a imagem ideal; na percepção do 

espect-ator ao se posicionar de modo diferente quando está no papel de ator na cena; na 

concentração que era necessária para a atividade.  

Outra grande recorrência diz respeito à adequação da atividade para o trabalho com 

alunos em sala de aula, em pronunciamentos que indicavam a relevância de representar o real; 

as possibilidades de “sentir o diferente”, de construir novos finais e daí, realizar: produções 

textuais; novas formas trabalhar o filme, além do retorno pelo desenho; e uma maneira de 

possibilitar ao aluno “representar internamente”. 

Como uma primeira experiência, essa atividade com o teatro do oprimido pareceu-nos 

bastante provocativa. Como consequência, o grupo respondeu com envolvimento, apesar de 

haver também alguns momentos de desconcentração, os quais associamos ao fato de ser a 

primeira experiência da turma com o exercício da linguagem teatral.  Ademais, as respostas 

durante o debate mobilizaram reflexões para a pesquisa e algumas professoras, particulamente, 

falaram-nos que esse havia sido o melhor encontro, pois haviam gostado bastante da atividade 

e gostariam de experienciar mais o teatro. 

No que diz respeito à retomada do filme pela experiência do teatro imagem, 

percebemos que no momento do debate, os professores falaram principalmente que essa 

atividade criava possibilidades didáticas de realização em suas salas de aula, bem como 

destacaram a valorização da expressividade na comunicação com o aluno com deficiência. 

Analisando o desenvolvimento dessa atividade, não podemos deixar de considerar 

que a criação da imagem ideal solucionou a opressão com um abraço entre “opressores e 

oprimidos”, remetendo-nos à saída que Boal (1980) nomeia de “solução mágica” – uma 
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proposta que se afasta de uma situação de opressão pelo embate entre oprimidos e opressores, 

resultando em uma possibilidade de resolução utópica do embate.  

Como síntese do percurso de responsividades mediadas pelas imagens dos filmes, 

pela escrita das cartas, pelos desenhos da imagem agente e pelos exercícios teatrais do teatro 

imagem, ressaltamos a emergência das marcas estigmatizadoras na feitura da carta e na 

preparação corporal para o teatro imagem. Além disso, verificamos uma posição compreensiva 

de caráter mais emancipador dos participantes ao enfocar as relações pedagógicas e 

educacionais envolvendo a pessoa com deficiência no contexto da imagem agente.  

Tal posição foi explicitada por meio de processos de evocação de itinerários pessoais 

e profissionais, denunciando a importância da dimensão subjetiva e pessoal na 

profissionalização docente.  Por fim, o teatro imagem, como exercício primeiro, provocou uma 

posição responsiva de caráter idealista, remetendo-nos a uma saída cênica pelo eixo do abraço. 

Essa solução encontrada pelas professoras será tratada no capítulo seguinte, quando 

apresentaremos a segunda etapa da oficina. 

Essas diferentes facetas presentes nas atividades da primeira etapa da oficina revelam 

sujeitos em um contexto interativo no qual as leituras fílmicas expuseram as próprias 

paradoxalidades do olhar em relação à pessoa com deficiência. Desse modo, foram 

denunciadas vozes sociais que se debatem internamente nos sujeitos e que, por vezes, 

manifestam-se interativamente em situações enunciativas que expõem os tensionamentos entre 

forças centrípedas (as manifestações de estigmatização) e centrífugas (as possibilidades de 

aprendizagem da pessoa com deficiência; os professores estarem revendo sua ação docente em 

relação aos alunos com deficiência). 

As tensões entre essas forças no campo axiológico e o imbricamento das dimensões 

pessoal e profissional põem em evidência que a constituição identitária inclusiva do professor, 

conforme designa Pires (2010), é processual e inacabada. É, portanto, um ser marcado por 

contradições, suscitando um movimento constante de revisão alteritária da imagem que 

fazemos do outro e, com isso, a perspectiva de nos enxergamos de outra maneira.  Esse esforço 

de problematização do olhar em relação ao outro (com deficiência) desdobrou-se na segunda 

etapa da oficina, objeto do capítulo seguinte.  
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4 QUANDO O FILME REVELA SEUS ESPECTADORES 

 

Em suas reflexões sobre a interface cinema/educação, Xavier (2008) trata de duas 

vertentes sobre um cinema que “educa”, a saber: uma que se desenvolve baseada no uso 

didático do filme e outra que está pautada na própria relação com o objeto artístico que, por si 

só, é educativa. Dessas duas vertentes, surgem variadas experiências e questionamentos sobre 

essa interface sendo que, ao considerar a proposição de cinema como objeto artístico, o autor 

demarca a necessidade de percebê-lo como “[...] linguagem mobilizadora e desestabilizadora 

de nossas certezas” (XAVIER, 2008, p. 15). Dessa maneira,  

 
[...] aquele tipo de agenciamento das imagens e sons que induz a uma leitura 
pragmática geradora de reconhecimento do já dado e do que já não traz 
informação nova, ou seja, do combate àquela forma de experiência na qual 
não se vê efetivamente a imagem e não se percebe a experiência [...] para 
mim, o que vale – estética, cultural e politicamente – é a relação com a 
imagem (e a narrativa) que não compõe de imediato a certeza sobre este “do 

que se trata” e lança o desafio para explorar terrenos não codificados da 

experiência (XAVIER, 2008, p. 17). 
 

A reflexão provocada pelo cinema tem por princípio o jogo de fricção entre a 

realidade e o ficcional, nesse jogo, os contrastes podem deslocar o espectador. Nesse caso, a 

relação com a imagem a que se refere Xavier não se reduz à instrumentalidade de um “passar 

conteúdos”, mas deve, sim, dedicar-se ao exercício reflexivo. 

 
A ideia é acentuar os momentos em que o cinema desestabiliza essas 
oposições, questiona nossas convicções, enfim, faz repensar tais noções. 
Quando se trata do par palavra-imagem, a ideia é buscar cortejo na zona 
instável que sempre nos obriga a refazer o movimento entre uma e outra, por 
definição incompleto e insuficiente, gerando uma ansiedade de reajuste sem 
fim (XAVIER, 2008, p. 16). 

 

Xavier (2008) ainda critica a leitura do cinema emoldurada numa proposta 

pragmática, voltada ao reconhecimento do que é dado e não traz informação nova. Nesse 

sentido, experenciar o cinema necessita efetivamente uma oposição à percepção automatizada 

pelo hábito cotidiano e pela interação instrumentalizada, não podendo ser resumida a uma 

prática com a qual não se vê efetivamente a imagem e nem se percebe a própria experiência de 

vê-la.  

Ao desafiar a exploração de sentidos ou esse cortejo nos “terrenos não codificados da 

experiência” (XAVIER, 2008), a relação com o cinema voltada à educação deve propor 

trajetos que destoem dos modelos compreensivos e interpretativos que se centram numa leitura 
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fílmica “do que se trata” a obra. Desse modo, a relação com a imagem (e com a narrativa) não 

deve pressupor certezas imediatas que sejam oferecidas antes mesmo da experiência real e 

individual do espectador (XAVIER, 2008, p. 17). 

Xavier (2008) também destaca que as ambiências onde são materializadas a conexão 

cinema e educação não devem ser desconsideradas, uma vez que, dependendo da situação real 

de exibição da película, compõem-se “arquiteturas da recepção particulares” que implicam 

dessemelhantes texturas à obra e práticas sociais também diferenciadas. Sob essa ótica, ir ao 

cinema não é o mesmo que ver um filme num contexto formativo ou em casa, de tal modo que 

não é possível dissociar a situação real da veiculação do filme dos elementos constitutivos de 

tal experiência, sejam eles os fatores sociais (rituais) que a compõem, sejam os 

desdobramentos de caráter material dado à obra em virtude da condição da reprodução. 

Ademais, essa discussão abarca as questões da reprodutibilidade técnica de Benjamin 

(2012), entre as quais Xavier destaca a configuração das distintas formas de experiências 

estéticas diante da singularidade de um objeto e as amplitudes que lhe são concernentes em 

função de sua materialidade.  Nessa perspectiva, a materialidade da exibição de um filme é 

assim decisiva numa “equação estética”, uma vez que implica forma e textura dadas ao objeto 

da experiência (XAVIER, 2008, p. 20). 

A esse respeito, Desgranges (2010) é outro autor que constrói a noção de experiência 

em diálogo com Walter Benjamin, enfatizando os aspectos filosóficos e estéticos da recepção 

do espectador. Para ele, o sentido da palavra experiência remete etnologicamente ao ato de 

provar, de arriscar-se, de embrenhar-se no desconhecido, o que vincula a “experiência poética 

como perdição na linguagem”, assim, a partir da experiência estética inventam-se 

possibilidades capazes de ecoar o que até então parecia desconhecido ou não dito. Perder-se 

poeticamente na linguagem é, então, para o autor, o próprio percurso no qual se produz 

subjetividade e conhecimento. 

 
O ato do espectador, distante dos limites da teoria da comunicação e 
reconhecidos na dimensão artística que o constitui, não se resume ao 
reconhecimento de informações, ou à decodificação de enunciados, ou ao 
entendimento de mensagens, pois a experiência estética se realiza como 
construção de sentidos. O que solicita invenção na linguagem, ou invenção de 
linguagem (DESGRANGES, 2010, p. 52). 

 

Para perder-se na linguagem ou inventá-la, faz-se pertinente um empreendimento de 

leitura que supere tanto as opiniões que são instrumentalmente formadas pelo hábito receptivo 

quanto o sentimento de incapacidade do espectador de formular leituras sobre a obra. Essas 
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duas atitudes do espectador não correspondem à exigência de produção de um sentido 

individual e intransferível e configuram-se na própria indisponibilidade para a experiência 

estética.  

Além disso, os apontamentos de Xavier (2008) e Desgranges (2010) possibilitam 

articular a formação docente com a formação estética em proposta similar à de nosso caminho 

interventivo que explora uma abordagem da dimensão responsiva entre imagens 

contextualizadas por meio do teatro imagem e da imagem agente. Assim, recuperam-se e 

constroem-se novas texturas da imagem fílmica, lançando proposições rumo a um território de 

experiências em que os sujeitos percebem-se na iminência da venturosa relação.  

Nessa direção, a ambiência metodológica pelo trabalho com a imagem agente e com 

teatro imagem, ao operar com a surpresa e o descentramento das professoras, objeto desta 

pesquisa, desloca-as do campo das certezas de suas experiências estéticas usuais, a partir de 

uma aproximação verbo-imagética que se volta à dimensão problematizadora que solicita a 

elaboração de respostas. 

 

4.1 O TEATRO IMAGEM COMO PROBLEMATIZADOR DA IMAGEM FÍLMICA 

 

Considerando o apreço das professoras pela atividade com teatro e a relevância dessa 

atividade, apontada na avaliação da primeira etapa da oficina, retomamos, então, o trabalho 

com o teatro imagem como primeiro exercício da segunda fase e, nesse segundo momento com 

teatro, continuamos relacionando-o com um filme (desta vez, escolhido pelas professoras), 

procurando explorar com mais atenção como o grupo entendia a opressão, a mudança da 

opressão e a relação intersubjetiva das personagens. 

Em nossa proposição, a criação de imagens pela proposta teatral de Boal, tendo como 

ponto de partida as imagens dos filmes, configurando-se como uma experimentação com 

cinema, enquadrado na condição de uma projeção que se diferencia daquela vista em uma sala 

de cinema comum, com as texturas distintas que cada um desses ambientes pode assumir 

(XAVIER, 2008), como é o caso das projeções em situação de formação docente.  Por meio 

dessas novas texturas, buscamos traçar trajetos por meio dos quais pudéssemos descobrir, 

explorar e desdobrar nossa experiência, criando possibilidades com o desconhecido ou com 

aquilo que ainda não havia sido revelado em um itinerário no qual o contato com 

conhecimento se faz latente (DESGRANGES, 2010).  
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A seguir, descreveremos o encaminhamento da atividade com teatro imagem na 

segunda etapa da oficina, na qual tivemos a presença das cinco professoras consideradas em 

nossa análise e de mais uma (a qual nomearemos Bia), totalizando seis participantes. 

Após realizarmos exercícios de aquecimento para o corpo, tais como os que foram 

realizados na primeira atividade com teatro e mais alguns novos jogos10 que foram 

acrescentados, propusemos dividir a turma em dois grupos. Pedimos que os grupos 

escolhessem uma imagem agente de um dos filmes vistos até momento na oficina e no curso 

para montar a atividade do teatro imagem. A imagem escolhida deveria ser representativa de 

uma situação de opressão, de acordo com os pressupostos do teatro imagem, e, partindo dela, 

seria elaborada uma “imagem real” que seria submetida a modificações pelos espect-atores e 

atores, por um procedimento de construção consensual de uma representação da imagem real e 

das transformações necessárias para a mudança desta em imagem ideal. 

Nesse cenário, a articulação da imagem agente construída a partir da imagem fílmica 

com o teatro imagem cria, pelo exercício de transformação da imagem real na imagem ideal, 

uma possibilidade de problematizar e refletir sobre situações, como, por exemplo, uma em que 

a pessoa com deficiência apresentava-se oprimida. Pela proposta de problematização e 

reflexão, pelo caminho expressivo do teatro, sugerimos um exercício singular de linguagem 

capaz de revelar posicionamentos que, na própria dinâmica da atividade, tornam-se passíveis 

de ser percebidos, questionados, alterados, deflagrando processos responsivos.  

No primeiro grupo a se apresentar, percebemos que as professoras que iriam montar a 

imagem real pareciam inseguras, mas assim mesmo dão início à atividade. 

 

 

 

                                                
10 Os novos exercícios propostos nesse encontro são: (1) em um círculo, cada participante troca de lugar com 
outro a partir de um comando acionado pelo olhar daquele que se desloca para aquele de cujo lugar irá assumir e, 
quem teve seu lugar ocupado, por sua vez, fará o mesmo, assumindo a localização de outro participante; (2) 
seguindo o mesmo princípio de interação pelo contato do olhar, joga-se uma “bola invisível” direcionando-a pelo 
olhar e por uma palma dirigida ao comparte do grupo que deve recebê-la e “lançá-la” ao próximo; (3) 
desenvolvido em duplas, “complete a imagem” consiste em formar “cenas”, “objetos”, “imagens” intercalando 

turnos de ação entre cada um da dupla, propõe que cada participante olhe sua dupla (que se encontra como 
estátua) e monte com essa estátua uma proposta interativa, modelando seu corpo ao do parceiro; (4) numa 
variação do exercício “homenagem a Magritte” (Boal), realizado no encontro anterior, a atividade é desenvolvida 

com um balão, criando imagens, objetos e situações com esse objeto; (5) ainda utilizando o balão do jogo 
anterior, um palito é entregue a cada professora orientando que a atividade consiste em cada uma proteger sua 
bola; (6) no jogo “protetor e agressor”, cada pessoa deve mentalmente escolher no grupo alguém que será “sua 

agressora” e outra que será “sua protetora” e a dinâmica do exercício consiste em, cada participante, afastar-se do 
seu agressor e se aproximar do seu protetor; e, por fim, (7) “proteja a bola”, em que cada professora, de posse de 

um balão de ar e um palito de dente é orientada com o seguinte comando: o objetivo de cada é uma  proteger sua 
bola. 
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Figura 13 – Teatro imagem – imagem real da opressão protagonizada pelo grupo 1 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A princípio, não nos parece evidente a cena de opressão. Pedimos para que o grupo 

que atua fale sobre a cena. 

 

Evey: A questão é que a gente não focou na opressão. A gente focou na cena 
em si, então a cena é... como é o nome do filme? 
Dora: O milagre de Anne Sulivan. 
Evey: Pronto. Então a gente tem aqui a professora que no momento final do 
filme... 
Dora: Que ela estava esperando o desembarque dela. Porque ela não estava 
obtendo resultado né, ajuda, né? Então ela decide ir embora, mas não por 
desejo dela, a professora. Por desejo dos pais. Essa aqui é a mãe – mostra 
Evey.  

 

Desse modo, a proposição das professoras diverge da proposta inicial de formar uma 

imagem de opressão, como é o caso da imagem real no Teatro do Oprimido, mas, 

considerando o próprio processo de superar hábitos receptivos e transpor a sensação de 

incapacidade de ler a obra, presente em nossa proposta de trabalho com cinema, não devemos 

limitar a possibilidade das respostas próprias das professoras, independentemente de se seus 

enunciados estão enquadrados no modelo proposto por Boal (2008). O teatro imagem foi 

escolhido como exercício deflagrador de respostas, devemos compreender a imagem trazida 

pelas participantes para além das nossas perspectivas iniciais de formar uma imagem de 

opressão a ser transformada. 

Nessa atividade, a primeira cena representada pelas professoras dizia respeito ao 

momento em que a professora Anne Sullivan conseguia fazer com que Hellen Keller 

compreendesse o sinal (relativo à linguagem de sinais) para água. A escolha da imagem que 

retrata a relação da professora e a criança no momento da aprendizagem remete-nos, como em 
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outras imagens construídas ao longo da oficina, à relação pedagógica com o aluno com 

deficiência.  

Após conversarmos com o grupo que atuava, compreendendo sua escolha e os 

elementos aos quais fizeram remissão, resolvemos esclarecer com todos os participantes 

presentes que essa imagem não aludia a uma imagem de opressão, destacando que a própria 

construção da imagem se diferenciava da proposta original do teatro imagem.  

 
Samira: Mas aí já seria quase o momento ideal, né? Que é quando ela 
descobre o... 
Evey: Por isso, a alegria da mãe de ver o resultado. Eu seria a mãe; ela, a 
professora; e ela, a menina. 

 

Percebe-se, assim, que a escolha de um momento de mediação entre o professor e a 

criança com deficiência tem sido recorrentemente representada nos enunciados das professoras 

ao longo da oficina. Embora a escolha da imagem em tela possa ter relação com a própria 

incompreensão das orientações, a questão a ser evidenciada é o fato de que as professoras, ao 

elegerem uma imagem que retratava a relação professora/aluna, apontaram, explicitamente, 

para a questão da superação, da possibilidade, uma imagem que, na sua vertente de idealidade, 

já traduzia a ruptura do estigma ao evidenciar a capacidade de Helen Keller aprender.     

Já o segundo grupo fez referência a uma cena do filme Como estrelas na terra – Toda 

criança é especial (Taare Zameen Par, de Aamir Khan, Índia, 2007), na qual o pai do garoto 

Ishaan briga com ele e responsabiliza a mãe pelo desempenho escolar e comportamento do 

menino. Todos do grupo concordam que na imagem real (apresentada na Figura baixo) é 

perceptível a opressão, uma vez que se identificam facilmente o opressor e o oprimido e, a 

partir daí, os espect-atores são mobilizados a pensar a mudança da situação de opressão, 

transformando a imagem real em imagem ideal.  

Figura 14 – Imagem real do grupo 2 

 

Fonte: Autoria própria 
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Procurando modificar a imagem de opressão, tratamos de esclarecer que a mudança 

deve iniciar com o oprimido, mas que tal transformação implicará um afastamento da situação 

de opressão. Outro cuidado foi o de, a cada solução proposta, discutirmos atenciosamente se a 

alteração implicaria uma mudança de atitude no personagem do opressor. Cabe pontuar que o 

opressor é o único dos personagens da imagem que não pode ser substituído ou modelado, 

cabendo apenas ao ator que o interpreta que ele transforme sua atuação na imagem. 

 

Figura 15 – Primeiro exercício de transição para a imagem ideal no grupo 2 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Evey substitui Bia, propondo abraçar o opressor, representado por Marjane. Logo em 

seguida, Dora desloca Erin para substituir seu papel e se junta a Evey nesse abraço. Em 

seguida, perguntamos a Marjane, que representa a opressora, se sendo abraçada continuará 

desempenhando uma relação opressiva com os demais. Com isso, ela nos questiona se pode 

mudar. Ampliamos, então, para todos, o questionamento quanto a essa possibilidade, que fez 

com que o grupo demonstrasse distintas interpretações,  

 

Marjane: No filme, não fez, mas na vida real [...] Na vida real, pode ser. Pode 
acontecer, né? 80% não, mas tem os 20% por cento de sim. [...] Vinte por 
cento, sim. Melhor do que não tentar nada [...] 
Dora: O abraço também poderia acontecer, mas de início eu acho que o pai 
não sairia da mesma posição. O abraço poderia acontecer e ele poderia 
retribuir sim, mas não ia passar daquilo [...]. 
Samira: [...] esse movimento do garoto de abraçar o pai, a gente considera 
interessante, mas ela seria significativa pra mudança? [...] 
Erin: Tava muito exaltado, então acho difícil. [...] 
Grace: É uma possibilidade, eu acho que uma possibilidade de aproximação. 
Marjane: Eu (também) entendi dessa forma. 
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Após evidenciados os distintos pontos de vista quanto à possibilidade de criação de 

uma transição para a imagem ideal que superasse a opressão, houve um breve silêncio no 

grupo. No processo de construção da imagem, faz-se fundamental destacar a reflexão para uma 

construção coletiva de uma situação que, encenada com veracidade, questione como as 

personagens da criança e da mãe iriam possibilitar a alteração. Daí surge um debate que, por 

um lado, identifica no pai (o opressor) uma justificativa válida de que ele desejava a 

aprendizagem do seu filho, o sucesso do garoto e explica a postura paterna; por outro lado, 

aponta que esse pai deveria tomar consciência da condição do filho, refletir acerca da pressão 

feita por ele e da comparação com o irmão do garoto.  

O debate que sucedeu, tendo por base os diferentes pontos de vista dos personagens, 

abordou temas como escola, competitividade, preparação para o mercado de trabalho, 

percepção de algumas deficiências no cotidiano escolar e aprendizagem da língua escrita. Essa 

panorâmica de temas foi capaz de evidenciar as vozes das professoras e destacar alguns 

sentidos nas vozes dos personagens, dialogando sobre suas razões de pensar e agir – o que 

permitiu que, nesse debate, emergisse uma compreensão para além da dicotomia personagem 

bom e personagem mau e até, poderíamos dizer, pudessem ser discutidos os papéis de opressor 

e oprimido. 

Depois de muitas opiniões e posicionamentos, retornamos à construção de uma 

imagem ideal que solucionasse a opressão revelada na imagem anterior. Ao trazermos de volta 

a discussão para a elaboração da imagem, a professora Bia propõe-nos: “resolva aí!” e 

retomamos que o importante da atividade não está no modelar respostas prontas, mas no 

processo reflexivo e de tomada de decisões até alcançar uma resposta adequada que seja 

consenso do grupo.  

Definiu-se no grupo que o oprimido, ao acolher o opressor (abraçá-lo), não resolveria 

a situação e, assim, retomamos a imagem real e realizamos a primeira modificação: o garoto 

(Dora) afasta-se do pai. Evey que assume então o papel da mãe do garoto que também era, de 

acordo com o grupo, oprimida na cena, distancia-se do “pai”, aproximando-se do “filho”. 
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Figura 16 – Transição para a imagem ideal, segunda modificação proposta 

 

Fonte: Autoria própria 

  

Após a modificação nas duas personagens oprimidas, questionamos a mudança no 

opressor e lembramos da importância da fidedignidade da atuação. Marjane que, momentos 

antes, já se direcionava para uma aproximação com os oprimidos que dela haviam se afastado, 

sugeriu que sua personagem passasse antes por um momento de reflexão e, após refletir, é que 

ele iria conversar com os seus. Abaixo, duas fotos revelam a transição proposta.   

 

Figura 17 – Transição para a imagem ideal, o opressor refletindo 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 18 – Imagem ideal formada 

 
Fonte: Autoria própria 

Verificamos que a construção da imagem ideal demonstra uma repetição da solução 

do abraço, tal como no primeiro exercício com teatro imagem. Essa recorrência mostra-nos 

que, para além das problematizações sugeridas pela nossa intervenção, pode ser um indicativo 

de valor que se configura numa resposta possível. 

Partindo do quadro axiológico das participantes, a solução apontada de um abraço 

pode ser compreendida como um ato ético que, tal como sugere Bakhtin (2010), compreende a 

eventicidade e a singularidade dos sujeitos diante de uma necessidade de participação ativa da 

vida real. Essa singularidade que nos obriga a uma resposta única, intransferível e 

insubstituível não se encontra deslocada do tempo e do lugar em que se vive, o que distingue o 

ato ético de validades abstratas, generalizantes e universalizantes.  

Nessa atividade, a resposta configurou-se na representação de um enunciado corporal 

relacionado à dimensão solidária que vincula, emocionalmente, o eu e o outro, o qual pode 

estar relacionado às dimensões do cuidar e do proteger, próprios da relação 

professor(a)/aluno(a); pai/filho(a).   

Ademais, o cuidar pressupõe a interdependência do humano tal como a relação de 

alteridade e dialogismo para Bakhtin que, nessa imagem, emergiu após a reflexão do opressor 

diante da reação de isolamento dos oprimidos. Nessa direção, ao lançarem um olhar exotópico 

acerca de sua própria ação, as participantes exercitam a percepção da cena em sua 

problemática, deslocam-se e interagem reflexivamente com a solução compreendida no 

abraço, considerando que esse é seu quadro valorativo para a solução da situação.  

Percebemos que a primeira imagem construída nessa atividade do teatro imagem faz 

remissão à possibilidade educativa da pessoa com deficiência que, na própria relação docente-

discente, por meio da mediação, destaca as possibilidades cognitivas da garota Hellen Keller. 

Já no caso da segunda imagem, houve uma representação de uma situação opressiva com duas 
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tentativas de transformação da imagem real para a imagem ideal, sendo a primeira abraçar 

opressor e a segunda teve início com a mudança do oprimido e que motivou um debate, por 

meio do qual as professoras trouxeram à tona diferentes razões que justificavam as ações dos 

personagens do filme.  

A remissão às vozes dos personagens surgidas no debate fez emergir uma discussão 

acerca da dicotomia entre personagem bom/mau, opressor/oprimido, vilão/mocinho e mostrou-

se capaz de destacar as relações expostas no filme entre pai, mãe e filho. Além disso, a partir 

da tomada de decisão do personagem Ishaan, houve a mobilização dos outros, de modo a 

surgir novas respostas, o que culminou na representação do abraço.  

Considerando que as imagens e as falas da segunda atividade de teatro imagem 

destacaram a mediação, as vozes dos personagens do filme e a mudança de atitude de um 

personagem gerando novas respostas nos demais, podemos, então, esboçar que nos dois grupos 

a criação das imagens teve como eixo as relações intersubjetivas, as quais, mobilizadas no 

contato com o objeto artístico, permitiram  que as professoras participassem de uma 

experiência estética, tal como sugere Xavier (2008), como um exercício de linguagem e na 

linguagem, tateando num terreno incerto e instável do diálogo entre imagens, com a 

elaboração de novas respostas como expressões de troca de sentidos, de valores e de saberes. 

Essa segunda abordagem do teatro imagem nos remete aos enunciados da primeira 

etapa da oficina, na qual identificamos a estigmatização, seja pelo destaque às interações 

presentes nas relações intersubjetivas; seja porque, nas propostas de imagem dos dois grupos, 

podermos inferir, como plano de fundo, relações assimétricas de enfrentamento de situações 

opressivas ou restritivas e isso nos remete à sequência das atividades da oficina, sendo que, 

nesse caso, teria como foco a questão do estigma. 

 

4.2 COMPREENDER O ESTIGMA: POSSIBILIDADES DE NOVOS SENTIDOS  

 

A aproximação do conceito de estigma tem sua relevância quando consideramos a 

recorrência de visões estigmatizadas sobre a pessoa com deficiência nas respostas do grupo de 

professoras, ao longo das atividades propostas na oficina. Considerando tais enunciados, 

iniciamos nossos estudos sobre o conceito de estigma com o grupo, questionando o 

entendimento que cada uma tinha acerca dessa palavra. A esse respeito, surgiram diversas 

interpretações que compreenderam: “a ideia de instigar”; “quando a pessoa faz coisas erradas 

mas leva a culpa mesmo quando não o faz, ou seja, uma ‘fama errada’”; “rotular”.  
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Além dessas ideias iniciais, duas professoras dizem ter ouvido essa palavra no curso 

de aperfeiçoamento. Quando falamos no grupo a palavra “estigmatizado”, observamos que o 

termo soava mais familiar e, nesse sentido, Marjane questiona: “É discriminar, professora?”. 

Mas boa parte do grupo nega que exista relação entre estigma e discriminação. 

Em seguida, fizemos uma apresentação da obra de Goofman (1988) denominada 

Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, um livro que marca a 

sistematização de trabalhos sobre esse conceito. Exibimos também alguns slides com 

informações pontuais sobre estigma, segundo Goofman (1988); Melo (2005) e Rodrigues 

(2013). Assim, à medida que discutíamos aspectos que caracterizam o estigma, foram surgindo 

diversos exemplos, sobretudo de ordem pessoal e familiar, entre os quais destacamos um 

momento no qual comentamos como o estigma interfere na constituição da identidade do 

outro.  

No trabalho com estigma, além dessa aproximação conceitual, outros momentos da 

segunda etapa centraram-se na abordagem desse conceito, a saber: a exibição de dois filmes 

baseados em fatos reais; o retorno às falas e às imagens produzidas ao longo da oficina, 

procurando provocar no grupo reflexões sobre o estigma.  

Para Goofman (1998), estigmatizado é o sujeito inabilitado para a aceitação social 

plena em virtude de uma deterioração de sua identidade por meio de ação também social. Tal 

deterioração baseia-se em uma característica que esse sujeito apresenta, a qual é considerada 

um defeito e tende a, socialmente, fazer com que a pessoa seja vista prioritariamente em 

função dessa característica, restringindo a possibilidade que outros atributos sejam 

reconhecidos e considerados. A esse respeito, Rodrigues (2013, p. 4) acrescenta: 

 
[...] o estigma se engendra com base numa linguagem de relações na qual o 
atributo em si não é nem honroso e nem desonroso, mas na medida em que a 
relação se desenvolve é que se observará se o mesmo se constituirá em fato 
indesejável ou não. Fato é que os atributos indesejáveis a uma determinada 
categoria social favorecem a criação de estereótipos e imagens sobre os 
indivíduos e que, consequentemente, se cristalizarão na forma de estigmas. A 
presença ou ausência de determinados atributos é que permitirá a formação de 
grupos ou categorias, por intermédio das quais, algumas delas serão relegadas 
ao descrédito e à depreciação.  

 

Para Rodrigues (2013), o processo de estigmatização não ocorre devido à existência 

do atributo em si, mas pela relação incongruente entre os atributos e os estereótipos criados 

socialmente para um determinado tipo de pessoa.  
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Também assim compreendendo, Melo (2005) destaca as limitações pelas quais 

passam os sujeitos em virtude de como o valor simbólico que o descrédito ao qual está 

submetido acaba por marcar suas possibilidades e o reconhecimento que tem de si. 

 
O diferente passa a assumir a categoria de “nocivo”, “incapaz”, fora do 

parâmetro que a sociedade toma como padrão. Ele fica à margem e passa a ter 
que dar a resposta que a sociedade determina. O sujeito passa a ser o 
diferente, dentro de uma sociedade que exige a semelhança e não reconhece, 
na semelhança, as diferenças. Sem espaço, sem voz, sem papéis e sem 
função, não pode ser nomeado e passa a ser um “ninguém”, “um nada”, nas 

relações com o outro. Não pode ser o sujeito da ação (MELO, 2005, p. 2). 
 

Melo (2005) destaca ainda que a relação de descrédito tem como pressuposto uma 

desvantagem em relação as demais, limitando seus espaços e sua possibilidade de atuar no 

mundo e em sua própria vida, gerando marcas no olhar que o sujeito tem de si. Desse modo, os 

valores sociais que fundamentam o estigma passam a orientar as práticas alteritárias, cuja 

estigmatização se insere em atitudes e em manifestações discursivas de toda ordem, inclusive, 

por meio das palavras e dos gestos, podendo ser internalizadas pelas próprias pessoas 

estigmatizadas.  

Se considerarmos essa dimensão relacional à luz do conceito bakhtiniano do olhar 

exotópico, veremos que a autorrepresentação depreciada do estigmatizado é construída numa 

relação com o outro na qual, por meio da visão excedente à nossa, o horizonte de valores 

alheio é alcançado. Nesse caso, o olhar de demérito sobre a pessoa com deficiência, pouco a 

pouco, pode marcar o seu autoconceito, pois, muitas vezes, é recorrentemente reforçado e 

reafirmado, seja pela convivência com outras pessoas que também a estigmatizam, seja pelas 

situações vividas que, por não considerarem sua singularidade, não viabilizam condições de 

superação de sua suposta desvantagem.  

Após a aproximação do conceito de estigma, escolhemos dois filmes para suscitar 

discussões, O homem elefante (The Elephant Man, de David Lynch, GBR/EUA, 1980)11 e Meu 

pé esquerdo (My Left Foot, de Jim Sheridam, IRL/GRB, 1989)12, ambos filmes vencedores de 

premiações e baseados em histórias reais. Para tal escolha, assistimos anteriormente a diversos 

títulos de filmes com a temática da pessoa com deficiência, incluindo diversas das indicações 

                                                
11 O homem elefante (1980) é um premiado filme dirigido por David Lynch que conta a história de Joseph 
Merrick (no filme, John Merrick), inglês, com uma doença que deformava 90% do seu corpo. O filme, que se 
enquadra no gênero drama biográfico, foi inspirado nos manuscritos O Homem-Elefante e outras reminiscências 
de Dr. Sir Frederick Treves (1923) e também no Estudo da Dignidade Humana de Ashley Montagu (1971). 
12 Meu pé esquerdo (1989) é um drama biográfico dirigido pelo irlandês Jim Sheridan a partir da autobiografia da 
história real de Christy Brown, escritor e artista plástico com deficiência física. O filme mostra a luta de Christy 
pelo reconhecimento como artista e como homem.  



82 
 

do material didático do curso de Atendimento Educacional Especializado, as quais não foram 

contempladas durante as aulas. Em decorrência do limite temporal, optamos pelos dois títulos 

acima mencionados.  

Após O homem elefante ter sido visto pelo grupo, direcionamos o debate solicitando 

que as professoras identificassem situações no filme que revelassem estigma. Nessa atividade, 

a professora Dora não esteve presente, somente as demais do grupo considerado. Houve uma 

longa e calorosa conversa a respeito do filme. 

 Sobre as situações de estigma presentes na película, as professoras destacaram 

distintos momentos: Grace achou que no filme inteiro percebe-se estigma; Erin destaca o 

momento em que ele é apresentado no circo sendo tratado “como bicho” e a reação das 

enfermeiras; Marjane fala sobre o momento em que ele chega ao hospital; Evey foi uma 

professora que discutiu muito a temática, recuperando o início do filme quando os policiais 

proíbem que ele seja visto dizendo ser “repugnante”, o momento em que o médico chora ao 

conhecê-lo e a reação desse mesmo médico que o tinha subestimado achando que ele não era 

capaz de ler e de ter entendimento sobre o que o cercava; e a enfermeira que se assusta ao vê-

lo. 

A percepção das situações de estigma no filme pretendia, pela identificação das cenas, 

promover mais compreensão sobre o conceito estudado, uma vez que o contato com a obra nos 

possibilita uma experiência de exotopia do olhar. Em contato com a realidade representada na 

película, que é, sobretudo, enunciado concreto, é-nos permitido um exercício de olhar 

distanciado, distinto daquele que usualmente vivenciamos em nosso cotidiano.  

O outro encaminhamento dado ao debate convocou que se relacionasse o filme visto 

com situações cotidianas e, sob esse viés, Marjane disse que pôde, com a obra, identificar a 

maneira pela qual o personagem John Merrick (o homem elefante) foi subestimado e 

longamente silenciado, relacionando o estigma à exclusão social. Erin, por sua vez, relaciona a 

imagem do personagem com uma situação de horror que, em situações normais, não assistiria, 

exceto no contexto da oficina de que participava.  

Ademais, a mudança do personagem de John Merrick e as suas relações sociais ao 

longo do filme é recuperada por Evey, o que motiva um debate sobre a constituição identitária 

que se dá pelo olhar do outro, provocando relatos de situações pessoais das professoras, nas 

quais elas foram menosprezadas: 

 
Evey: E no início ele até sente medo quando o outro médico entra na sala que 
bate na porta ele já se assusta, né? Então, foi uma etapa que ele foi seguindo 
né, desenvolvendo, até chegar naquele momento. 
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Samira: Ele diz, né, eu sou um ser humano. 
Erin: Ali ele se aceitou, né?   
[...] 
Evey: No caso, pode ser considerado um estigma também a pessoa que se 
acha inferior as outras pessoas? Vamos dizer, eu sou uma professora, então 
eu estou naquele ambiente e eu sempre me acho inferior aos outros...  
[...] 
Evey: Eu sempre fui assim uma adolescente... Na minha infância, na minha 
adolescência que eu me sentava na última carteira, no cantinho da parede. 
Sentava e eu não saía nem pra ir no banheiro. Nem pro banheiro eu me 
levantava. Então eu achava assim, que por eu ser fofinha, eu achava que as 
pessoas iam olhar pra mim de mim, entendeu, iam mangar de mim, entendeu? 
E na minha adolescência como eu sempre fui assim gorda as pessoas me 
chamavam baleia, quando eu passava tu tu tubarão, entendeu? Ficavam 
apelidando...  
Erin: Eu era magra demais, foi o contrário. 

 

Estabelecendo relação do filme com situações reais, Evey questiona se a palavra 

estigma é adequada quando se trata de uma pessoa “que se acha inferior a outra”. Motivadas 

por esse questionamento, as participantes direcionam a conversa para a temática da 

constituição alteritária, discutindo como nossas referências sobre nós mesmos são 

influenciadas pelas demais pessoas de nossa convivência.  

A grande recorrência das falas das participantes sobre esse tema trazido por Evey 

refere-se a exemplos de ordem pessoal e profissional. Entre eles, destacam-se a atribuição de 

um valor ao sujeito estigmatizado, o papel que as relações sociais desses sujeitos tem na 

constituição da autoimagem e os exemplos de experiências estigmatizadoras. Nesse processo, 

à medida que ocorriam as falas, procurávamos destacar como o nosso olhar sobre nós mesmos 

é marcado pelo olhar alheio, pela fala dos outros sobre quem somos. 

Em momento posterior, na projeção do segundo filme Meu pé esquerdo (My Left 

Foot, de Jim Sheridam, IRL/GRB, 1989), questionamos a respeito da interface 

estigma/relações intersubjetivas/possibilidades da pessoa com deficiência. Nessa atividade, 

estiveram presentes as professoras Erin, Evey, Dora, Grace e Bia. No momento da entrevista 

coletiva, propusemos uma análise dos dois filmes, apesar de os personagens principais 

passarem por diferentes situações de estigmatização e as relações sociais que eles estabelecem 

ao longo da narrativa se apresentarem diversificadas. Isso nos pareceu de antemão ser uma 

maneira de incitar uma reflexão acerca da indissociabilidade entre a constituição de uma 

relação de estigma e o convívio social dos sujeitos sobre os quais se imprime tal marca.  

Acerca da entrevista coletiva, ela teve início após a leitura de uma resenha sobre o 

filme Meu pé esquerdo. Nesse sentido, pedimos que as professoras falassem sobre a percepção 

que tiveram do estigma em ambos os filmes, considerando as relações sociais que eram 
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demonstradas. Diante de nosso questionamento, Evey é a única que se posiciona falando que o 

homem elefante sofre mais estigma do que o personagem de Meu pé esquerdo.  

Dora, por sua vez, considera a deficiência do personagem de O homem elefante como 

sendo uma “deficiência estética” e a diferencia da deficiência do personagem Christy. Nessa 

direção, acrescenta que o sucesso no filme Meu pé esquerdo é “marcado pelos pés” de Christy, 

já o homem elefante, John Merrick, tornou-se um atrativo de circo justamente pela questão 

estética. Dora também enfatiza em sua fala que O homem elefante foi o filme mais forte que 

viu na vida, contando-nos sobre como se sentiu quando viu a imagem do personagem, que 

quase desistiu de assistir e precisou vê-lo em 3 momentos distintos.  

 
Dora: O filme mais forte que eu assisti na minha vida foi o do Homem 
Elefante! Quando eu vi a imagem, eu fiz: Ai meu Deus!. Aí professora: 
“Ui!”. 
Erin: Que coisa feia! 
Dora: A gente: “Acho que eu não vou assistir mais, não”. Eu digo: “não, 

mainha, é só um filme! Vamos assistir?”, aí depois eu fui me acostumando 
com aquela imagem. Eu não assisti todo num dia só, não. Assisti em três 
vezes de tão forte que é.  

 

Anteriormente, Erin já havia comentado de sua dificuldade em ver o filme, pontuando 

que acreditava que não se permitiria tal experiência em outro contexto. A mesma dificuldade 

em fazer-se espectadora dessa obra é relatada por Dora e, a esse respeito, Erin e Dora 

relacionam o horror e o susto à imagem do personagem. 

De acordo com Goffman (1988), na sociedade temos estabelecidos meios de 

categorizar as pessoas considerando um total de atributos compreendidos enquanto comuns e 

naturais para cada membro dessas categorias.  Tais atributos taxados como “comuns e 

naturais” instituem-se como padrões do normal e do aceitável. Cotidianamente, esses padrões 

tornam-se evidentes quando surge uma questão que exige a afirmação de tais categorias. Nesse 

caso, os ditos normais estão aptos a afirmar aquilo que o estigmatizado deveria ser. Além 

disso, pelo contato com a deformidade, manifesta-se um impacto revelador de um estigma que 

reitera a expectativa baseada num padrão de normalidade, tal como o homem elefante, que por 

não apresentar uma imagem que corresponde à que se espera dele, causa a sensação de 

“horror” e o “susto”. 

 Em momento posterior, quando questionamos a respeito das relações sociais dos 

personagens em ambos os filmes, Evey inicia abordando a dimensão do convívio e o 

isolamento. 
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Evey: Porque todos dois trabalham a inclusão, né? O que eu relatei, o filme 
que nós duas relatamos trabalha a questão da inclusão. Ele era isolado, né? 
Não tinha aquele convívio e veio pra conviver com os demais. 
Samira: Sim...   
Evey: À mesma forma do outro [...] "Mãos talentosas13" né? Ele já tem o 
convívio na sociedade, né? Já tem aquela inclusão, assim, de trabalhar mais 
outros fatores, né? 
Grace: E complementando assim o que ela tá dizendo, e também ambos, ou 
todos, tiveram sempre uma pessoa a seu favor, que os levassem pra ajudar, 
né? No caso de Rádio14 teve o treinador, né?  
Mary: Teve sempre um mediador. 
Grace: Seu mediador. Isso! Teve seu mediador. Esse menino tinha mãe, né? 
Christy, tinha mãe. 
Evey: E Rádio tinha também, né!  
Grace: Rádio tinha mãe e o treinador, e o Homem Elefante, aquele médico 
que o tirou daquele sofrimento.   
Erin: Quer dizer, você é inteligente tal quanto, mas ter uma pessoa pra lhe 
orientar faz muita diferença. 
Grace: Então isso significa que se você tiver um estímulo, uma pessoa estiver 
realmente de acordo a lhe ajudar, aí você vai...   
Evey: Vai longe. [...] 
Samira: É fundamental, né? A gente só é a gente com o outro, a gente não é a 
gente sozinho. 
Grace: Um serve o outro, né? 
 

Ao destacar a relação entre os personagens, Evey suscita no grupo a exposição de 

outros exemplos, como Grace que fala do apoio do outro e Erin que aponta que ser inteligente 

não é o suficiente sendo a “orientação” do outro fundamental. Nesses enunciados, as 

professoras parecem concordar que as possibilidades se constroem em interação e que ser 

“inteligente”, como propôs Erin, ou ter uma potencialidade não é suficiente sem apoio e ajuda.  

Ao se afastarem do atributo dos personagens e observar as relações sociais, esses 

sujeitos têm a possibilidade de passar a perceber a relação com a pessoa com deficiência em 

uma nova perspectiva e compreender o estigma não mais como resposta às condições do 

sujeito estigmatizado, mas enfocando como se dão socialmente as leituras e significações de 

determinadas características. 

 
O processo de estigmatização não ocorre devido à existência do atributo em 
si, mas, pela relação incongruente entre os atributos e os estereótipos que os 
normais criam para um determinado tipo de pessoa. Todos aqueles atributos 
não proporcionais com o estereótipo que os normais criam para um 
determinado tipo de indivíduo caracterizam o processo de estigmatização 
(SIQUEIRA; CARDOSO, 2011, p. 1330). 

 

                                                
13 Mãos talentosas (Gifted Hands: The Ben Carson Story, de Thomas Carter, EUA, 2009) – filme que teve 
trechos apresentados em outra atividade no contexto da oficina.  
14 Dias de Radio (Radio, de Michael Tollin, EUA, 2003) – Grace em sua fala está evocando uma experiência 
fílmica construída em outro momento no contexto da oficina. 
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Percebendo a recorrência do destaque à relação mediadora – termo inclusive usado 

repetidamente pelas professoras ao longo das entrevistas coletivas sobre os filmes O homem 

elefante e Meu pé esquerdo – observamos a relevância que a presença do outro, em situações 

de mediação, teve quando relacionamos esses filmes à compreensão sobre o estigma. A 

mediação remete-nos à compreensão dos processos de aprendizagens enquanto indissociáveis 

das dimensões social, histórica e cultural dos sujeitos, ressaltando os processos de significação 

dados por meio da linguagem.  

 
Em uma abordagem sócio-histórica/cultural, a aprendizagem de qualquer 
conhecimento novo parte do OUTRO, de padrões interacionais interpessoais. 
Assim, a aprendizagem é entendida, independentemente da idade, como 
social e contextualmente situada, como um processo de reconstrução interna 
de atividades externas, em que a relação social tem o papel primário em 
determinar o funcionamento intrapsicológico ou intramental [...] 
(MAGALHÃES, 1996, p. 3-4). 

 

A interação com o outro nos torna capazes de alcançar sentidos e expressões com 

distintas profundidades estando, de acordo com Bakhtin (2010, p. 142), aptos para definir as 

“bases de nossa atitude ideológica” e favorecer sua “evolução”.  

 
A evolução ideológica do homem – neste contexto – é um processo de 
escolha e assimilação das palavras de outrem. [...]. O objetivo da assimilação 
da palavra de outrem adquire um sentido ainda mais profundo e mais 
importante no processo de formação ideológica do homem, no sentido exato 
do termo. Aqui, a palavra de outrem se apresenta não mais na qualidade de 
informação, indicações, regras, modelos, etc., – ela procura definir as 
próprias bases de nossa atitude ideológica em relação ao mundo e de nosso 
comportamento, ela surge aqui como a palavra interiormente persuasiva 
(BAKHTIN, 2010, p. 142). 

 

À medida que a temática da mediação surge no grupo, o enfoque antes dado às 

características dos sujeitos pôde ser relocado a fim de abrir espaço para uma compreensão 

mais aproximada das significações dadas e vividas pelas dimensões social, cultural e histórica 

da pessoa estigmatizada.  Em meio a um contexto dialógico, a mediação da aprendizagem da 

pessoa com deficiência se faz objeto da enunciação passando a ser, como diria Bakhtin, alvo 

de difamação, contestação, avaliação, “[...] envolvido por uma fumaça que o obscurece ou, ao 

contrário, pela luz de discursos alheios externados a seu respeito” (BAKHTIN, 2015, p. 48). 

 

4.2.1 O estigma nosso de cada dia: um retorno às imagens e enunciados da primeira 

etapa da oficina  
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A estigmatização configura-se como processo e produto de relações intersubjetivas 

com o outro tido como diferente ou que não atende aos padrões de uma pretensa 

“normalidade”. A atividade de retorno aos enunciados verbais e às imagens foi pensada dentro 

de uma dinâmica que trouxesse às professoras, pelo registro de cartas e atividades com teatro, 

uma possibilidade de ampliar o olhar para si pelo acesso a uma nova fronteira apreciativa de 

uma visão excedente de si.  

A intenção foi criar uma situação na qual, pelo distanciamento, fôssemos capazes de 

observar um outro de nós mesmos e, percorrendo um movimento de estranhamento dado na 

dessemelhança entre a imagem que temos de nós e a outra acessível por meio do registro 

escrito e do vídeo, gerando um deslocamento da situação vivida e um encontro posterior com o 

que foi dito, com a maneira como foi dita e seu contexto enunciativo. 

As atividades que apresentamos às professoras como objeto de análise correspondem 

as mesmas imagens que, no capítulo anterior, manifestaram uma relação de estigma com os 

sujeitos com deficiência: um trecho das cartas e a atividade “uma foto para”, sobretudo no 

momento em que solicitamos ao grupo representar uma foto endereçada ao aluno com 

deficiência. 

No dia em que foi realizada a atividade de retorno às cartas e à atividade do teatro 

imagem que revelava estigma, além de nossas cinco professoras, contávamos com a presença 

de mais duas que nomearemos Bia (já citada anteriormente), e outra que chamaremos de Mary.  

Apresentaremos primeiramente a atividade de retorno ao trecho que revela estigma presente 

nas cartas, em seguida, a análise de uma das atividades com o teatro.  

Cada trecho das cartas a ser revisado foi transcrito em um pedaço de papel, sorteado e 

lido por cada uma das professoras para que o grupo identificasse o trecho em que se percebia o 

estigma e debatesse a respeito dessa percepção. Na atividade desenvolvida de retorno às cartas, 

além dos trechos que apresentaremos adiante, correspondentes aos enunciados das cinco 

professoras participantes do estudo, trabalhamos com outros enunciados retirados tanto das 

cartas como de entrevistas coletivas.   

O primeiro fragmento que apresentamos revela uma percepção estigmatizada da 

pessoa com deficiência no que diz respeito à sua socialização e foi selecionado a partir da carta 

da professora Grace quando esta questiona, considerando o filme O garoto selvagem (2014). É 

possível a re-socialização de pessoas?” (GRACE, 2014).  

Esse trecho foi lido pela professora Dora que, a princípio, interpretou que o estigma 

estava evidente quando a remetente falava num trecho anterior que “Foi muito, muito difícil, 
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mas a cada avanço de aprendizagem e socialização o médico se animava e percebia que havia 

perspectiva da sua boa educação” (GRACE, 2014). Para Dora,  

 
Dora: A pessoa diz assim: “Foi muito difícil, muito difícil”. Ou seja, se eu 

não encarar, tá entendendo? Vai ser tudo sempre fácil, é? Não pode, né? Tem 
que ser difícil, pra gente vencer mesmo. [...] Então, o estigma tá amarrado 
aqui, na minha concepção, né? Ninguém é obrigado a concordar. 

 

Nossa compreensão é a de que Dora entende, no trecho por ela destacado sobre a 

dificuldade vivenciada no filme, o indicativo do estigma argumentando que essa dificuldade 

deva ser superada. Evey solicita nova leitura por Dora  

 
Mary: Já tá aí perguntando: “Será que é possível?”. 
Samira: Tá questionando. Tem uma interrogação. Será que essa pergunta, ela 
não tá revelando uma certa dúvida que essa pessoa tem? 
Mary: Isso. O estigma que ela talvez não consiga. É isso que você quis dizer? 
Dora: A pessoa tá perguntando. 
Samira: O que é que vocês acham? Vocês acham que essa pergunta... 
Erin: Mas que é difícil mesmo. Eu acho que tá relatando uma coisa real. 
Samira: Sim... 
Erin: Não vai dizer que é fácil não, mas é difícil. Mas foi possível conseguir. 

 

Diante do entendimento de Erin sobre a fala não revelar estigma por apontar que é 

verídica a dificuldade de ensinar a pessoa com deficiência, focalizamos que em sua fala está 

implícita uma dúvida prévia quanto à possibilidade de socialização da pessoa com deficiência 

e procuramos trazer outros exemplos de questionamentos que tivessem em sua formulação 

uma ideia estigmatizante subentendida.  

 
Samira: Sim, mas assim, será que essa pergunta, por exemplo, essa pergunta 
de chegar e “Mulher, você acha mesmo que essa pessoa aprende ou que essa 

pessoa se socializa, ou que essa pessoa vai desenvolver?”. 
Mary: Não já vem do fundo de...? 
Samira: O que é que vocês acham que quando a gente faz esse tipo de 
pergunta?  
Erin: Eu acho que é normal.  

 

Procurando uma aproximação com o sentido implícito do trecho do enunciado, 

questionamos se era normal duvidarmos de antemão se um aluno aprende. Reagindo ao que 

dissemos, as professoras manifestaram oposição à afirmação de Erin.  

 
Samira: É normal você chegar e perguntar: “Mulher, será que esse seu aluno 

vai mesmo aprender?”. 
Mary: Eu não acho que é normal.  
Evey: Eu também não. 
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Mary: Eu acho que já vai com um “quê” dizendo assim “Homem, não vai, 

não, que não aprende não”. 
Erin: Só se a pessoa dizer “não, mas...” 

 

Como forma de esclarecer a relação implícita de estigma presente no trecho com o 

qual trabalhamos, lançamos para o grupo uma pergunta mais direta: “A pessoa com deficiência 

aprende?” e o grupo nos responde automaticamente, em coro, afirmativamente. 

 
Dora: Dentro das suas limitações. 
Samira: Então, qual é a dúvida? 
Erin: Mas que é difícil, é. 
Mary: É difícil, como Erin falou. 
Samira: Mas todos aprendem dentro de suas limitações, né? [...]. Não é só 
quem tem... Todos aprendem dentro de suas limitações, por que as limitações 
são superáveis, né? Eu não posso querer que uma pessoa cega veja. Mas isso 
não quer dizer que ela não possa fazer, ter uma vida plena, adaptada às suas 
condições.  
Mary: É um direito dela. 

 

Procuramos demonstrar a relação do estigma com as condições sociais e o 

desenvolvimento das pessoas com deficiência. Para tanto, usamos um exemplo pessoal de que 

uma configuração espacial pode tornar inapta uma pessoa baixa e um exemplo retirado de um 

filme em que um professor procura fazer com que um pai perceba a dificuldade de seu filho 

em ler não necessariamente em função de teimosia da criança ou de uma postura inadequada. 

Após esse exemplo, voltamos a questionar se o aluno com deficiência aprende: 

 
- Aprende. – em coro. 
Samira: Aprende. Ou não?     
- Aprende. – Repete o grupo. 
Mary: Apesar, não, vamos tirar esse apesar. A pessoa com necessidade 
especial aprende? Aprende. Com aquela rede toda de apoio, mas aprende. 
Samira: Então? 
(Burburinho) 
Erin: Por isso que eu digo que essa fala aqui é difícil, não é estigma. É que é 
uma realidade. 

 

Entendemos que o posicionamento de Erin é uma fala situada em seu momento 

histórico que emerge de uma situação real na qual a relação ensino-aprendizagem do aluno 

com deficiência encontra-se ainda, tal como em outras realidades educacionais, permeada de 

condições adversas ao desenvolvimento do trabalho pedagógico adequado. Esse fator, na 

realidade escolar dessas professoras, dificulta tanto a ação docente quando a aprendizagem 

desses estudantes. A fala de Erin procura, pela afirmação das dificuldades de aprendizagem do 

aluno com deficiência, não omitir as situações que vivencia. Essa afirmação nos parece mais 
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clara quando a professora Mary fala que a aprendizagem do aluno com deficiência necessita de 

uma rede de apoio e Erin reitera seu posicionamento das dificuldades relacionando-os à 

realidade. 

Reconhecer, porém, que a fala de Erin tem seu sentido não nos afasta de nosso 

objetivo de reconhecer que ela traz em si a relação de estigma, visto que desconfia da 

possibilidade educativa do sujeito com deficiência de tal forma que insistimos em nosso 

intento de dialogar sobre esse sentido implícito.  

 
O social rotula, cataloga e estigmatiza os sujeitos, classificando-os como 
sujeitos ou grupos de baixa potencialidade humana, destrutivos e prejudiciais 
à convivência humana. A identidade social de um indivíduo enquanto 
estigmatizada pode destruir seus atributos e suas qualidades de sua identidade 
real (SIQUEIRA; CARDOSO, 2011, p. 1332). 

 

Se por um lado a visão que classifica a pessoa com deficiência como sendo alguém 

cuja possibilidade e potencialidade é reduzida, por outro, consequentemente, naturaliza a 

condição na qual esse sujeito se vê presente. Ademais, é recorrente nos casos de 

estigmatização não se perceberem as relações, representações e situações sociais que 

desfavorecem e limitam as possibilidades daqueles que não se encontram enformados na 

categoria da normalidade e o enfoque da impossibilidade centra-se em sua característica. 

O segundo fragmento selecionado para análise pelas professoras diz respeito ao 

exercício de preparação referente à abordagem do teatro imagem por meio do qual revelou-se 

um enunciado corporal tradutor de manifestação estigmatizado, a saber: um exercício de 

preparação do corpo no qual solicitamos uma pose que representasse “uma foto para meu 

aluno com deficiência”. A atividade propunha que os sujeitos participantes da oficina 

observassem a si mesmos e ao grupo para que, lançando um olhar distanciado sobre si, 

pudessem refletir acerca das respostas construídas em um momento passado, procurando 

provocar uma observação dos sentidos presentes nos enunciados construídos. 

Tal como na atividade de análise do fragmento das cartas, nessa atividade de retorno 

às atividades com teatro, estavam presentes as professoras Erin, Evey, Dora, Grace e as 

nomeadas recentemente, Bia e Mary. Ao iniciarmos a projeção do trecho da atividade que nos 

interessava, as professoras participantes pareciam incomodadas com suas imagens e vozes 

apresentadas pelo vídeo, sendo objeto de comentários ao longo tempo de projeção e, 

posteriormente, no momento dedicado à análise da atividade. Além da imagem pessoal, as 

professoras, ao longo da projeção, também comentavam sobre a animação de algumas colegas 

durante a realização da atividade. 
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O primeiro comentário sobre a relação da atividade com o estigma foi de Bia, que 

considerou que só houve estigma quando pedimos que elas fizessem uma “foto para a 

governadora”. Nesse sentido, Evey concordou com ela. Quanto à “foto para a governadora”, 

foi uma imagem formada por gestos que revelavam insatisfação, sendo acompanhada por falas 

que questionavam pagamentos e direitos dos professores, tendo em vista que a governadora do 

Estado, no ano de 2014, tinha índice de desaprovação por parte da população e de considerável 

grupo de docentes. 

Após esses comentários, retomamos a orientação pedindo que atentassem para as 

respostas que eram expressadas para cada destinatário sugerido por nós durante a atividade. 

Nesse segundo momento da projeção, à medida que o vídeo era visto, fazíamos comentários, 

procurando dirigir o olhar para os processos de formação da imagem para o aluno e para o 

aluno com deficiência. Destacamos que as professoras deveriam observar a cena na qual se 

solicita a imagem para “meu aluno com deficiência”, percebendo a animação que nos pareceu 

distinta para esse grupo de alunos se comparada as demais “fotos”.  

As primeiras análises da “foto para meu aluno com deficiência” relacionam-na à falta 

de atenção do grupo e a uma dificuldade em ouvir o encaminhamento da atividade, o que 

devemos ressaltar, foi perceptível apenas na imagem destinada ao aluno com deficiência. 

Sugerimos ver o trecho do vídeo mais uma vez, mas o grupo apresenta grande resistência e Bia 

retoma os comentários a respeito da reação do grupo: 

 
Bia: Eu acho que foi assim: a questão da gente saber o que oferecer pra eles, 
né?  
Mary: A gente tomou um susto! Tomou um susto que disse assim: “Como é 

que eu vou me apresentar?”  
Dora: Pode ser também. 
Mary : Posso ser sincera? [...] 
Dora.: Não é, não me apareceu e eu não me lembro o que foi, porém eu acho 
que a gente...  [...] Quando você disse assim: “Uma foto pra o meu aluno 

deficiente!” [...] Com deficiência. Teve umas olhadas porque cada um queria 
fazer algo melhor, dar o melhor de si. Eu fiz coraçãozinho, mas eu demorei 
um pouco. Fiquei olhando o que é que tavam fazendo primeiro. Processou, 
demorou um pouco.  

 

Nesse segundo momento de análise, apresenta-se outra possibilidade de entender a 

expressão, relacionando-a a uma preocupação de que essas professoras, na decorrência de 

formar uma imagem para seu aluno com deficiência, estivessem sem saber o que enunciar. 

Reiteramos que, em nosso entendimento, houve uma grande diferença nas fotos para “meu 

aluno”, “para professora Luzia Guacira” e “para meu aluno com deficiência”. Questionamos as 

participantes se elas concordam que existiu um momento em que se entreolharam.  
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Mary: Não, aconteceu! 
(Burburinho – algumas professoras afirmam e se entreolharam) 
Bia: Por que nos olhamos? Foi nessa perspectiva que eu lembro, eu disse: 
“que foi que elas fizeram?”, e eu...   
Erin: Você observa que tá tendo muita conversa paralela. Essa risadinha aqui 
o tempo todo rindo, né? Então, assim, todo mundo não tava concentrada na 
atividade. Então quando você perguntou, é como ela disse...  
Bia: A gente parou pra pensar e...  
Evey: Ela mesma, eu lembro bem que ela quando era pra ir pro próximo, ela 
ficava assim: “é o que mesmo que ela disse? É o que mesmo?”, aí ela ia 

fazendo. Entendeu? Talvez tenha sido isso nessa hora. É tanto que quando 
falou a questão da governadora todo mundo fez a pose e Mary ficou, fez uma 
pose. Quando ela fez: “É quem mesmo? A governadora? Não, pera aí!”, aí, 

foi fazer outra pose, não é? 
Dora: Todo mundo se olhou mesmo. 

 

 Diante da afirmação de Dora, reiteramos que a troca de olhares nos chamou atenção 

por ser a primeira vez que aconteceu na atividade e nos passou a impressão de que as 

professoras não sabiam bem o que estavam sentindo com relação à pessoa com deficiência ou 

estavam procurando indícios enunciativos nas tentativas de respostas corporais das colegas. 

Assim, a indefinição do enunciado gestual traduzia a própria ambiguidade em relação à 

imagem que se tinha do outro.  Neste sentido, Bakhtin nos diz que, 

 
O homem, acostumado a sonhar concretamente consigo mesmo, quando 
procura imaginar sua imagem externa e zela morbidamente pela impressão 
externa que ela suscita mas não confia nela, enche-se de amor próprio, perde 
a diretriz correta e puramente interior para seu corpo, torna-se tardo, não sabe 
o que fazer com as mãos, os pés; isso acontece porque em seus gestos e seu 
movimento interfere um outro indeterminado, surge nele um segundo 
princípio de relação axiológica consigo mesmo, o contexto de sua 
autoconsciência é confundido pelo contexto da consciência que o outro tem 
dele, seu corpo interior esbarra na posição do corpo exterior que está 
separado dele e vive sob os olhos do outro (BAKHTIN, 2011, p. 55). 

 

 Após alguns comentários das professoras que indicavam que a troca de olhares dizia 

respeito à observação como o outro se expressava, destacamos que a animação com que foi 

realizada a “foto” foi outro aspecto que nos chamou a atenção por percebemos a notável 

diferença com que as imagens foram construídas. Diante do que dissemos, a professora Mary 

responde: 

 

Mary: É sabe o que? Não é nem, na minha opinião, não é nem pego de 
surpresa. Na minha opinião é esse sentimento, quando você falou “uma foto 

pro meu aluno com deficiência”, é esse sentimento. Possa tá erradíssima no 
que eu vou dizer, mas também eu tô falando o que eu tô pensando aqui. [...] É 
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esse sentimento que muitos de nós sentimos quando pegamos a lista e dizem: 
“Esse é especial”, “Ah, é?”.   
Samira: Vocês concordam?  
Erin: Concordo.  
Mary: Podem vir mil e um cursos, mas, isso vai passar? Vai passar um dia, 
mas nós ainda estamos em construção a isso. E eu acho que... Eu tô dizendo 
por mim: é um estigma. Eu tenho capacidade de vencer, não precisava sentir 
isso, não precisava, mas somos assim e sinto, até pela cultura que vem de 
muito tempo e não venha me dizer que eu sou de uma geração nova que eu 
sou de [19]76. Não sou. Agora que você começa a ver uma coisa, hoje é que a 
gente trabalha em nossas salas de aula com alunos de 8 anos, 7 anos, 6 anos 
que ser diferente é normal, mas no nosso tempo era assim? Não era! Então eu 
não vou arrancar isso de dentro de mim tão fácil assim. Então é isso que eu 
penso. Aquela foto ali retratou isso: “Olha, Mary, você vai ter dois alunos 

especiais”. “Hã?!”. Eu acho assim: quando a gente pega uma lista de aluno 
que não tem especial: “Ah, esse ano graças a Deus, eu não tenho nenhum”. 

Eu já me peguei fazendo isso! 
Erin: Não é nem por maldade, né? 
Mary: Não é por maldade, que eu tenho o maior respeito por todo o ser 
humano, independente que ele seja com ou sem, mais ou menos. Eu fico 
revoltada em você maltratar alguém. Não é, mas eu acho que já tá 
impregnado! 
Evey: É espontâneo, né? 
Mary: É espontâneo! E aquilo tá tão difícil da gente tirar, mas a gente 
consegue, porque a gente se pega hoje... [...] Esse olhar hoje já das frases... 
(inaudível). 

 

Percebemos que há resistência das professoras em reconhecer sua posição 

estigmatizadora por meio da expressão gestual revelada nas situações analisadas.  Essa 

resistência pode ser compreendida com um fator que ratifica a complexidade que é a mudança 

de valores e dos processos formativos que se voltam para tal complexidade. 

Embora Mary não esteja no grupo de interlocutores por conta dos critérios 

estabelecidos, a singularidade de sua fala reverbera nas demais colegas no reconhecimento do 

estigma e diverge das demais ao afirmar que a reação para a feitura da imagem endereçada ao 

aluno com deficiência não dizia respeito a ter sido “pega de surpresa” ou de procurar construir 

algo melhor para ele. A fala de Mary reflete um reconhecimento de que essa imagem 

corresponde a um sentimento similar ao que ela tinha ao se deparar com a situação real de ter 

um aluno com deficiência. Quando questiono se as demais professoras concordam com Mary, 

além da fala afirmativa de Erin, muitas delas observam num silêncio atento. 

Mary identificou uma relação de nossa história à reação dela ao saber que será 

professora de uma criança com deficiência. Após citarmos esse exemplo, falamos que a 

intenção dessa atividade foi reconhecer o olhar diferenciado que, por vezes, lançamos aos 

sujeitos, olhar este que configura a relação de estigma. 
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Evey também nos conta exemplos familiares de estigma fazendo uma ponte com a 

fala de Mary no que diz respeito ao reconhecimento de um pensamento advindo de uma 

tradição. Mary dialoga com ela e ambas afirmam que esse pensamento limitante não é o que 

desejam manifestar, mas, que, por vezes, ele é recorrente, e ressaltam a atividade de análise 

como possibilitadora de identificar tais visões: 

 
Evey: Muitas vezes você se pega... 
Mary: Essa dinâmica das frases e agora das imagens retrata o que tá 
escondido que nós não percebemos. 
Samira: Vocês concordam ou discordam? 
Mary: Gente, pode discordar, viu? 
Evey: Discordar em quê? Do que ela falou? 
Samira: Do que ela falou. Que esse é o objetivo da atividade. 
Evey: Não, eu concordo que realmente. Pronto, eu tô fazendo esse curso 
como os demais professores fizeram o outro e tudo, e eu, muitas vezes, eu 
comento com colegas que, no nosso convívio, tem pessoas que fez o curso e 
ainda tratam os alunos com “aquele aleijadinho”, “o mudinho”, entendeu? Aí, 

quando a gente fala assim, no momento que tá os professores conversando. 
Bia: Se falar o certo eles implicam não é?  
Evey: É. No lugar de falar o nome do aluno, né?  
Erin: Esse povo só quer ser sabido!  
Evey: Aí, quando essa pessoa fala “o aleijadinho”, “o mudinho”, que a gente 

diz assim: “fulano de tal?”, fala o nome do aluno, aí diz assim: “É ele 

mesmo!”, entendeu? É a visão que nós temos hoje que, muitas vezes, como 
Mary falou, a gente tem momentos que se vê fazendo isso, né? Por mais que a 
gente fez o curso, mas tem momentos que você... não é cem por cento; não 
vamos dizer que a gente mudou nossa cabeça cem por cento, mas a gente já 
tem outra visão.  

 

O reconhecimento sugerido por Mary parece dar pistas para Evey observar a atitude 

de outras colegas e as suas próprias, o que nos demonstra que as ações formativas configuram-

se como percursos permanentes no confronto dos quadros axiológicos de seus agentes. 

Ademais, a resistência das professoras em reconhecer sua posição estigmatizadora legitima o 

trabalho reflexivo de ressignificação necessário à mudança de valores em relação às pessoas 

com deficiência. 

Diante do que foi dito pelas professoras, procuramos retomar a relação do filme com 

a ressignificação do olhar, considerando a película e a percepção de visões estigmatizadas em 

si mesmas.  

 
Evey: Sim! Com certeza! Esses filmes, eles são muito, assim, você 
analisando eles, eles trazem muita realidade pra nosso cotidiano, né? [...] 
Mostra muitas coisas que, às vezes, você tá vendo o filme e você lembra 
aquela situação, você lembra que já passou em sala de aula e você lembra da 
sua atitude que você teve naquele momento. Faz muita referência. 
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A proposta da atividade de retorno aos enunciados do teatro sugerindo o 

reconhecimento da relação de estigma apresenta-nos a dificuldade de olhar para si, sendo 

complexo reconhecer posicionamentos axiológicos concorrentes para o estigma. Nessa 

perspectiva, a enunciação concreta das professoras que avaliavam seus enunciados anteriores 

mostra-nos que a potencialidade do dizer demonstra como a dialogicidade presente em tal 

atividade foi mobilizadora de reflexões. A esse respeito, Bakhtin (2015) apresenta-nos a 

relação da criação ideológica de nosso enunciado que tem como ponte a palavra alheia. 

 
Em todos os cantos da vida e da criação ideológica nosso discurso está 
repleto de palavras alheias, transmitidas com todos os diversos graus de 
precisão e imparcialidade. Quanto mais interessante e diferenciada é a vida 
social de um grupo de falante, maior é o peso específico que o ambiente dos 
objetos passa a ter na palavra do outro enquanto objeto de transmissão 
desinteressada, de interpretação, discussão, avaliação, refutação, apoio, 
sucessivo desenvolvimento, etc. (BAKHTIN, 2015, p. 130). 

 

Pela experiência de espetactorialidade do filme, temos a possibilidade de visualizar 

para além das fronteiras individuais, alcançando cosmovisões capazes de, dialogicamente, 

oferecer novas maneiras de perceber e exercer influência sobre nossa maneira de olhar o 

mundo e os outros.  De acordo com Xavier (2008), o deslocamento provocado pelo cinema 

pelos terrenos não codificados de uma experiência tem no par palavra-imagem um potencial 

capaz de, entre uma e outra, perceber-se incompleto e refazer-se em zona instável. 

Pela linguagem do cinema e pelas atividades desenvolvidas, pudemos fomentar com o 

grupo atividades voltadas a uma perspectiva problematizadora da relação cinema e formação, 

uma vez que, pela linguagem, o atrito entre o real e o ficcional possibilitou a emergência de 

contrastes capazes de deslocar a professora/espectadora, mobilizando dúvidas e 

desestabilizando certezas, tal como é proposto por Xavier (2008) ao pensar a relação cinema-

educação.  

A fim de superar hábitos receptivos, os professores foram instigados a exercitar a 

capacidade de construir suas próprias respostas a respeito da obra em uma experiência estética 

na qual a construção de sentido foi permeada pelo olhar exotópico deflagrado pelos filmes, 

pelos pontos de vistas dos colegas de oficina e pelo olhar de cada uma sobre si mesma.  

Encontrar-se perdido na linguagem do filme, na linguagem do outro e na linguagem 

de si mesmo (pelo retorno aos enunciados produzidos) adentrando em seus sentidos e valores, 

suscitou a produção de novas subjetivações, tendo como referência a abordagem do estigma a 

partir da análise das próprias práticas discursivas, nas quais a depreciação é significada e 

reforçada. Essa mudança de enfoque dialoga com nossos pressupostos por compreendermos 
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que é fundamental analisar tais relações a fim de descontruir estigmas e possibilitar novas 

interações que favoreçam a atribuição de sentidos em relação à pessoa com deficiência que 

problematizem e superem as marcas que lhe são atribuídas socialmente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O ato responsável é precisamente, o ato baseado no reconhecimento desta 
obrigatória singularidade. É essa afirmação do meu não-álibi no existir que 
constitui a base da existência sendo tanto dada como sendo também real e 
forçosamente projetada como algo ainda por ser alcançado (BAKHTIN, 
2010, p. 99).  

 

A realização deste trabalho possibilitou o desenvolvimento de um processo de 

mediação fílmica como vistas à problematização dos sentidos atribuídos à pessoa com 

deficiência por parte de professoras. Ao longo dos capítulos anteriores, apresentamos o 

levantamento de pesquisas sobre o cinema na formação de professores, a partir de uma 

dimensão estética. Isso nos possibilitou revisar estudos realizados para então apresentarmos 

nossa proposição metodológica, tendo em vista uma compreensão sobre o filme como sendo 

um enunciado concreto (BAKHTIN, 2001). Nesse sentido, foram dados destaque à relação 

estética percebida pela singularidade do espectador ao responder e compreender suas 

experiências; à relação dialógica em seu caráter formativo e; às forças centrípetas e centrífugas 

inerentes ao processo de ressignificação a respeito do estigma presente na relação com a 

pessoa com deficiência. 

O itinerário desta pesquisa apresenta questões que consideramos relevantes pontuar, 

como, por exemplo, a construção de uma crítica aos posicionamentos que elencam as 

vantagens do filme na formação docente. Essa visão otimista da experiência esteve presente 

em nossas expectativas iniciais que, com o caminhar da pesquisa, passaram a estar mais 

marcadas pelas respostas reais dos sujeitos nos indicando um processo não linear e inacabado 

de apropriação. 

Entre as dificuldades do percurso da intervenção, destacamos a divergência inicial 

entre a expectativa dos cursistas e a proposta da oficina. A perspectiva do uso do filme 

enquanto tecnologia voltada para o ensino, cuja aspiração instrumentalista, divergia daquilo 

que procurávamos, pela via do sensível, ou seja, provocar um posicionamento responsivo das 

professoras para além de fórmulas pré-estabelecidas, incitando-as a construir sua trajetória de 

respostas (ou de rasuras de respostas) para as questões que se faziam pertinentes.  

Essa expectativa das professoras possibilitou o redimensionamento das atividades 

desenvolvidas, na medida em que procuramos construir uma abordagem pedagógica de 

descobertas em que a perspectiva do ensino se configurasse não somente na instrumentalidade 

mas também nas possibilidades intersemióticas, em estreita relação com o processo de 

ressignificação do olhar sobre si e sobre a correspondente prática profissional presente em seus 
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enunciados, tanto na evocação de cenas e personagens de filmes como em outras atividades da 

oficina.  

Outra dificuldade encontrada diz respeito à oscilação de presença das participantes na 

oficina. Em um grupo constituído de professoras que se dividem entre tarefas profissionais 

enquanto docentes e atividades domésticas, geralmente assumidas pela mulher, no contexto 

histórico-social-econômico, no qual se realizou a pesquisa, compreendemos que o formato do 

curso (realizado aos sábados) dificultou a constância da presença. A exemplo disso, 

registramos que nossos encontros foram marcados pela presença de filhas de duas cursistas. 

Ademais, muitas dessas professoras também nos relataram, ao longo do processo, passar por 

problemas de saúde na família que inviabilizavam a presença em alguns dos encontros.  

Sabe-se que muitas das formações continuadas de professores que já atuam em sala de 

aula adequam-se aos finais de semana, o que nos faz considerar que tal característica traz 

marcas a esses processos formativos, suscitando a necessidade de que os processos formativos 

considerem outras possibilidades de mobilização docente para além da ocupação dos sábados.  

A análise da problematização dos sentidos atrelados à pessoa com deficiência, tendo 

como foco as experiências fílmicas das professoras, em contexto de formação, levou-nos a 

observar singularidades diversas nas respostas às leituras fílmicas experimentadas, marcadas 

por tensões entre forças no campo axiológico que ora manifestavam estigmatizações, ora 

destacavam possibilidades de aprendizagem da pessoa com deficiência. Esse movimento entre 

forças centrípetas (que se voltam para uma perspectiva monologizante, limitada e limitante do 

outro) e forças centrífugas (expansivas e voltadas para a mudança) reitera que a identidade 

docente é processual e inconclusa (PIRES, 2011), suscitando uma preocupação constante com 

as visões que construídas em relação ao outro. 

Considerando que o cinema, por sua capacidade de nos deslocar de nossos territórios 

corriqueiros, promove novas possibilidades perceptivas e exerce influências em nosso olhar 

para o mundo, para os outros e para nós mesmos, destacamos seu potencial instaurado na 

experiência de uma percepção que se refaz em sua incompletude, sobretudo quando seus 

espectadores percorrem, tal como aponta Bakhtin (2003), o processo de acabamento da 

experiência estética: retornam a suas visões anteriores, na perspectiva de problematizá-las e de 

produzir novas respostas às antigas questões.  

As etapas das oficinas que procuraram viabilizar esse processo estético de acabamento, 

por meio de atividades voltadas à problematização das visões estigmatizadas (e 

estigmatizadoras), reveladas ao longo da oficina, quando revisitadas e discutidas no grupo à 

luz do conceito de estigma, mobilizaram dúvidas e desestabilizaram certezas sobre como essas 
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professoras percebiam seu olhar para as pessoas com deficiência. Além da evidência da 

percepção sobre seu olhar para a pessoa com deficiência, fica evidente a dificuldade em 

reconhecer o estigma, seja na palavra que grifa a dificuldade da pessoa com deficiência, 

desconfiando de seus processos de humanização, seja pelo gesto truncado que não se manifesta 

espontaneamente. Essas resistências em reconhecer o estigma podem ser compreendidas como 

um fator que reitera a complexidade da mudança de valores em processos formativos.  

De qualquer maneira, a perspectiva de mudança, como horizonte de sentido, é um dos 

fundamentos que orientam o entendimento da importância de encontros formativos, alteritários 

e dialógicos, nos quais seja possível o exercício da problematização. No caso da oficina 

proposta, na avaliação das professoras, esse exercício, mediado pela fruição fílmica, foi 

possível. Além disso, destacaram o trabalho como a imagem agente e as atividades com teatro 

imagem. Ao construírem uma segunda imagem agente, essa representativa de toda a oficina, 

podemos perceber que o destaque esteve centrado na relação professor(a)/aluno(a), na 

metodologia da oficina, na relação do filme com o cotidiano escolar e na voz do personagem 

que se assume como humano no filme O Homem Elefante, sendo que tais ênfases foram 

recorrentes ao longo das oficinas e nos dão pistas do percurso construído, orientado por nossas 

intenções investigativas.  

Nesse sentido, como respostas à questão de estudo e ao objetivo geral deste estudo, 

afirmamos ser possível estruturar um contexto formativo mediado pela leitura fílmica, 

deslocando-se de uma abordagem prescritiva do filme, em favor da problematização do olhar 

do(a) professor(a) em relação à pessoa com deficiência. Por conseguinte, é importante destacar 

que o agenciamento do filme em contextos formativos de professores(as) pode concorrer para 

a problematização da percepção em relação à pessoa com deficiência quando é capaz de 

provocar um movimento reflexivo, destacando visões depreciativas em relação ao outro que é 

sujeito da aprendizagem. Embora marcado por tensionamentos e resistências, tal movimento 

reflexivo orienta-se pela possibilidade de exercitar um retorno aos enunciados, na perspectiva 

de ressignificá-los, na medida em que nos confrontamos com as próprias ambiguidades 

contidas em tais enunciados.  

Em nossa mediação, buscamos construir, por intermédio de uma abordagem 

intersemiótica, atividades propulsoras de sentidos nas quais um signo responde outro signo. A 

compreensão bakhtiniana de que cada signo é um elo em uma cadeira de sentidos interligados, 

levou-nos a promover pela carta, pela imagem agente e pelo teatro imagem, o vislumbramento 

de suas próprias imagens por parte das professoras, refratadas pela leitura fílmica.   
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Esse percurso intersemiótico de leitura fílmica, no qual ganhou relevo a evocação do 

desenho (imagem agente) e do teatro (teatro imagem) como signos deflagradores de 

responsividades, por meio dos quais as professoras exercitaram uma autoria dialogicamente 

constituída, permite-nos afirmar a importância da realização de estudos que procurem alinhar a 

educação estética dos(as) professores(as) com a problematização dos respectivos valores que 

orientam a maneira de pensar e de agir sobre a vida, sobre a educação e sobre o outro. Afinal, 

conforme nos lembra Bakhtin (2010), não temos álibi para a nossa própria existência, de tal 

maneira que precisamos, como seres humanos e como professoras, sermos desafiadas a 

confrontar as imagens que fazemos de nós mesmos, do mundo e dos outros.  
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