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O presente trabalho objetivou analisar como a surdez e a deficiência auditiva vêm sendo 

abordadas na mídia cinematográfica contemporânea. Partimos da premissa de que as 

concepções subjetivas são social e culturalmente construídas em nossas vivências 

(VYGOTSKY 1982/2001;1983/2000; 1984/1996; VYGOTSKY, LURIA, 1996). Por vivência 

compreendemos a unidade que integra o indivíduo e o meio cultural que habita, uma vez que 

mutuamente e constantemente (re)constituem-se. Nesse sentido, a mídia cinematográfica, como 

popular meio propagador de significações, pode contribuir com os modos subjetivos pelos quais 

os indivíduos constroem suas perspectivas sobre, por exemplo, a surdez e a deficiência auditiva. 

Diante disso, analisamos 9 produções, entre filmes e documentários recentes. Foi possível 

concluir que a percepção social com relação ao surdo que vivia isolado, em função de sua 

deficiência, vem sendo desconstruída no contexto da mídia em questão. Em acordo com o que 

preveem as mais recentes políticas públicas - destaque para a Declaração de Salamanca (1994) 

- o surdo foi enfocado, nas produções analisadas, como protagonista de sua história, como 

cidadão ativo e autônomo. Tal abordagem foi a mesma com relação ao deficiente auditivo, 

aquele possui uma capacidade de audição reduzida. Especialmente com o auxílio da linguagem 

de sinais, é possível construir mecanismos alternativos de comunicação e interação com o 

mundo e, por conseguinte, viver como um indivíduo dito “normal”. Em suma, a mídia 

cinematográfica pode contribuir com a efetiva inclusão social do surdo e do deficiente auditivo, 

ressignificando e revisando paradigmas.  
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