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Justificativa 
 
Conforme afirma Silveira (2009, p. 178

público espectador, fazendo-o ver como possíveis as histórias e representações que traz

representados pela indústria cinematográfica a partir da perspectiva de pessoas que não fazem parte desses 

grupos e, portanto, desconhecem as realidades histórico

representações constituem, em muitos casos, formas violentas de “produção d

2020) de muitos grupos sociais, uma vez que elas têm o poder da criação de image

O black face é um exemplo da violência dessas representações no teatro, na TV e no cinema em algumas partes 

do mundo e no Brasil (AZEVEDO, 1975). Essa expressão em inglês surgiu como nomeação das práticas 

racistas contra as pessoas negras no teatro, na TV e no cinema. Elas não só não podiam atuar nesses espaços 

como também eram representadas de forma caricata pelas pessoas brancas, que as ridicularizavam. Até hoje as 

pessoas negras têm pouquíssima representatividade nesses esp

construiu sobre elas, fortalecida pelas pessoas brancas. Essas imagens mantêm as pessoas negras na 

marginalização social, assistindo suas histórias sendo apagadas. O mesmo pode ser dito dos diversos grupos 

indígenas.   

Com relação à representação das pessoas surdas por meio de filmes, Silveira (2009, p.179) afirma que à maioria 

“sempre importa mais a oralização ou normalização dos surdos. Eles enfatizam a falta de audição e como a 

surdez pode complicar a vida futuramente 

analisar o filme O Martírio do Silêncio

entre personagens “a velha oposição entre surdos x normais. Os surdos são vistos como interessantes, exóticos, 

enfim, anormais (SILVEIRA, 2009, p. 180). De acordo com Lima (2020), a vis

sobre a pessoa surda por ela não ouvir e não falar, no sentido físico dessas palavras, é o que a torna um corpo 

anômalo.  
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178),“já se sabe há bastante tempo que a mídia tem o poder de atuar 

o ver como possíveis as histórias e representações que traz

representados pela indústria cinematográfica a partir da perspectiva de pessoas que não fazem parte desses 

as realidades histórico-culturais e linguísticas que os constituem. Essas 

representações constituem, em muitos casos, formas violentas de “produção da não existência

2020) de muitos grupos sociais, uma vez que elas têm o poder da criação de imagens irreais sobre esses grupos.

é um exemplo da violência dessas representações no teatro, na TV e no cinema em algumas partes 

do mundo e no Brasil (AZEVEDO, 1975). Essa expressão em inglês surgiu como nomeação das práticas 

essoas negras no teatro, na TV e no cinema. Elas não só não podiam atuar nesses espaços 

como também eram representadas de forma caricata pelas pessoas brancas, que as ridicularizavam. Até hoje as 

pessoas negras têm pouquíssima representatividade nesses espaços por conta da imagem negativa que se 

construiu sobre elas, fortalecida pelas pessoas brancas. Essas imagens mantêm as pessoas negras na 

marginalização social, assistindo suas histórias sendo apagadas. O mesmo pode ser dito dos diversos grupos 

à representação das pessoas surdas por meio de filmes, Silveira (2009, p.179) afirma que à maioria 

sempre importa mais a oralização ou normalização dos surdos. Eles enfatizam a falta de audição e como a 

surdez pode complicar a vida futuramente [...]. Poucos valorizam a cultura surda ou uso de língua de sinais

O Martírio do Silêncio (Mandy, 1952), Inglaterra, essa autora mostra, a partir de um diálogo 

entre personagens “a velha oposição entre surdos x normais. Os surdos são vistos como interessantes, exóticos, 

enfim, anormais (SILVEIRA, 2009, p. 180). De acordo com Lima (2020), a visão de incapacidade que recai 

sobre a pessoa surda por ela não ouvir e não falar, no sentido físico dessas palavras, é o que a torna um corpo 
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Bubniak (2016, p. 385) fala da importância do “cinema mudo” para romper com a lógica da invisibilidade das 

pessoas surdas criada pela ideia de mundo no ocidente, pautada nos sons emitidos pela voz como símbolos dos 

estados da alma. Segundo essa autora, o cinema mudo ganhou popularidade entre as pessoas surdas “não só pela 

falta de som e pela presença dos intertítulos, mas porque os filmes mudos tinham uma orientação visual e os 

atores lançavam mão de recursos de expressão corporal e facial. Tanto que os surdos não permaneceram meros 

espectadores, mas muitos tornaram-se atores de cinema”  (BUBNIAK, 2016, p. 390).  

No entanto, a partir de 1927 com a chegada do som no cinema as pessoas surdas foram tornadas invisíveis 

(BUBNIAK, 2016). Isso mostra, na visão de Bubniak (2016, p. 393), que “as raízes do Fonocentrismo são tão 

profundas na tradição ocidental que seria ingenuidade pensar que mesmo um grande número de expressões 

artísticas que fogem ao padrão estabelecido mudariam todo um modo de ver (ouvir) o mundo”. Ao serem 

retiradas desse espaço político de expressão de vida por meio da arte, as pessoas surdas passaram a ter suas 

histórias representadas por pessoas que não são surdas, suas línguas avaliadas por pessoas ouvintes, seus 

sentimento de vida expressos por quem não os sentem.    

Nesse sentido, propomos esse projeto com o objetivo de investigar sobre como a produção cinematográfica de 

diferentes países expressa sua visão sobre as línguas de sinais e sobre a pessoa surda através das personagens e 

do enredo de filmes e série. Ressaltamos, por fim, que esse projeto não tem a intenção de discutir sobre a 

linguagem cinematográfica específica de cada produção, senão analisar e discutir sobre questões referentes à 

linguagem e à pessoa surda a partir dos enredos e das personagens. E, partir disso, problematizar a “metafísica 

fonocêntrica” (BUBNIAK, 2016) entre surdos e ouvintes, isto é, uma existência surda autorizada pela 

oralização.   

 
Objetivos 
 
Geral 
 
Verificar qual é a visão sobre língua de sinais e sobre a pessoa surda mostrada através das personagens e do 
enredo de filmes e série de diferentes países. 
 
Específicos 
 
Analisar a importância dada à oralização na trama desses filmes e série. 
 
Observar se existem nas produções cinematográficas tentativas de construção de uma imagem fonocêntrica da 
pessoa surda por meio da linguagem.  
 
Verificar se esses filmes e série são ideologicamente orientados pelo salvacionismo da pessoa surda pela pessoa 
ouvinte. 
 
 
Metodologia 
 
Leitura de textos teóricos e análises de filmes e séries. 
 
 
 
 
 
 



 
Filmes e série previamente selecionada (esses títulos poderão ser alterados): 
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A Família Bélier (França/2014) 
 
Paula (Louane Emera) é uma adolescente francesa que enfrenta todas as 
questões comuns de sua idade: o primeiro amor, os problemas na escola, as 
brigas com os pais. Mas a sua família tem algo diferente: seu pai (François 
Damiens), sua mãe (Karin Viard) e o irmão são surdos. É Paula quem 
administra a fazenda familiar, e que traduz a língua de sinais nas conversas 
com os vizinhos. Um dia, ela descobre ter o talento para o canto, podendo 
integrar uma escola prestigiosa em Paris. Mas como abandonar os pais e os 
irmãos? 
 
Fonte: <https://www.librasol.com.br/10-filmes-para-quem-quer-entender-
melhor-sobre-surdos/>. (Adaptado). 
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The Hammer (EUA/2010) 
 
Filme biográfico que conta a história de Matt Hamill, um dos mais 
emblemáticos lutadores surdos dos Estados Unidos. Nascido em 
Loveland (Ohio, EUA), e incentivado desde criança por seu avô, Matt 
fez da luta livre algo central em sua vida, não poupando esforços para 
ser o melhor. Quando jovem, depois de perder uma bolsa de estudos na 
Universidade de Purdue, Hamill ingressou na RIT (Rochester Instituteof 
Technology), onde estreitou contato com o mundo surdo (e com a 
Língua de Sinais Americana). 
 
Fonte: <https://www.librasol.com.br/10-filmes-para-quem-quer-entender-
melhor-sobre-surdos/>. (Adaptado). 
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Black (Índia/2005) 
 
Michelle McNally é uma garota surdocega nascida em uma rica família 
anglo-indiana. Ainda pequena, prestes a ser internada em um asilo, passa 
a ser educada por um brilhante professor (Debraj Sahai), com quem 
divide sonhos e vivencia os momentos mais importantes de sua vida. De 
criança “intratável”, Michelle passa a se comunicar por língua de sinais 
tátil, escrita manual, Braille e Tadoma, realizando grandes conquistas. 
 
Fonte: <https://www.librasol.com.br/10-filmes-para-quem-quer-entender-
melhor-sobre-surdos/>. (Adaptado). 
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Malhação (Brasil/2019-2020) 
 
Silêncio e sons se afinam no mesmo tom, em “Malhação”, para gritar 
numa só voz - emitida pela linguagem oral ou de sinais - que a surdez é 
invisível, mas os surdos, não. Na novela, Giovanna Rispoli interpreta a 
deficiente auditiva Milena, paciente e amiga da 
fonoaudióloga surda Sara, personagem vivida por Tatá Cordazzo, atriz 
que perdeu a capacidade de ouvir com poucos meses de vida. 
 
Fonte: <https://www.ricardoshimosakai.com.br/libras-e-surdez-em-
malhacao/>.  
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Hear Me (Taiwan/2009) 
 
Yang Yang, bastante dedicada ao sonho de sua irmã nadadora (o sonho 
de ser uma medalhista na Deaflympics – Surdolimpíada), divide-se 
entre o envolvimento com um rapaz ouvinte e o trabalho como artista de 
rua para suportar a trajetória de Xiao Peng (a sua irmã) no desporto. 
Como os pais de Tian Kuo acolherão a nova “namorada” surda do 
rapaz? Qual será o destino de Xiao Peng na natação? Como ficará o 
casal? Um romance simples, uma ótima produção, um filme 
surpreendente.  
 
Fonte: <https://www.librasol.com.br/10-filmes-para-quem-quer-entender-
melhor-sobre-surdos/>. (Adaptado). 

 
Cronograma: 

Período de inscrição   A partir do dia 14/09/2020 (até o preenchimento das vagas) 

Leitura dos textos teóricos  A partir de outubro de 2020 

Rodas de conversas  A definir (alunos(as) serão previamente avisados(as)). 

Entrega do produto final (ensaio)  10 de junho de 2021  

 
 
Distribuição da carga horária 

ATIVIDADE CH 
Leitura e estudo de textos teóricos  30 h 
Assistir aos filmes e séries  25 h 
Participação em rodas de conversas virtuais  15 h 
Produção do ensaio final  30 h 

TOTAL  100 h 
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