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Maria de Lourdes Vargas. Canções Populares na Educação de Surdos. 

 

RESUMO: Objetivamos apresentar a possibilidade do uso de canções populares como 

instrumento de conhecimento sócio-histórico-cultural na Educação de Surdos. Utilizamos 

letras da Música Popular Brasileira como referencial histórico de crítica política no Brasil, 

especialmente no período após a implantação do Regime Militar de 1964, e o seu lugar 

ocupado na História do país. A proposta deste trabalho fundamenta-se na Teoria Crítica, cujo 

arcabouço metodológico é plural, mas aqui se vale de uma perspectiva político-histórico-

cultural, considerando a interdisciplinaridade que inclui canções populares como 

significativas no contexto da diversidade, devendo ser aproveitada também para a 

comunidade surda, como objeto de acesso ao conhecimento e à compreensão de mundo, bem 

como para o propósito de ampliar as relações sociais, envolvendo outros sujeitos na 

comunicação. Para a análise da sua importância, elegemos dez canções, cujas letras 

contextualizam um momento político de censura (1964-1985), com a prática de desvelamento 

de significados da sua linguagem, utilizada com o propósito de confundir estorvos opostos 

pelo regime da época. A escolha dos textos atendeu o critério de qualidade e de quantidade de 

referenciais, especialmente pelo reconhecimento que o seu autor possui na fortuna crítica, 

cuja presença no meio surdo é menor, vez que o material circulava em suporte sonoro. 

Observamos a necessidade de suprir esta ausência para suplementar o conteúdo das canções 

em suporte escrito, a partir da Língua Portuguesa, para LIBRAS. Fundamentamos esta 

proposição através de um levantamento bibliográfico de teorias historiográficas e pedagógicas 

que efetuam reflexão crítica sobre contextos: sobretudo, sociopolítico, sociocultural, 

socioeconômico e histórico-cultural. O levantamento do contexto da produção musical, 

cruzado com o conteúdo de cada canção, resulta em grande riqueza de assuntos e de lexias, 

favorecendo a ampliação do acervo de conhecimentos gerais do educando, sobretudo da 

comunidade surda. Portanto, amplia-se a compreensão pelos surdos por meio de conteúdos 

contidos nas letras das canções. A tradução/interpretação da Língua Portuguesa possibilita ao 

surdo apreender, por intermédio da LIBRAS, aquilo que o ouvinte apreende pelo meio sonoro 

da língua oral-auditiva. É decisiva a importância do resgate do direito à formação e à 

informação do povo surdo, tendo como princípio o respeito às diferenças culturais. 

Expressões-chave: Letras de canções; História; Cultura; Educação de surdos; Filologia 

Política. 
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ABSTRACT: Our objective is to show the possibility of using popular songs as an social and 

cultural knowledge instrument in the deaf people education. Lyrics of Brazilian Popular 

Music were used as a historical referential of the political criticism in Brazil, specially in the 

period after the Military Regime of 1964, and its place in the country’s history. The purpose 

of this work is based in the Critic Theory, which the methodological framework is plural, but 

here it gets a cultural, historical and political perspective, considering the interdisciplinarity 

that includes popular songs as significant in the diversity context, also being able to be used to 

the deaf community, as an access object to the knowledge and world comprehension, as such 

for the purpose of amplifying the social relations, involving other subjects in the 

communication. To the analysis of its importance, ten songs were elected, whose lyrics were 

inserted in a censured political moment (1964-1985), with the practice of unveiling of the 

meanings of its language, used with the purpose of confusing the opposites of the regime at 

the time. The selection of the texts attended to the criteria of quality and quantity of referential 

content, especially to the acknowledgment of the author in the critical fortune, which presence 

in the deaf community is minor, once the material was circulating in the sound form. The 

need of supplying the content of the songs with a writing support was provided, starting from 

the Portuguese language, to the LIBRAS (Brazilian Signal Language for Deaf People). The 

proposition was substantiated through a bibliographical study of pedagogic and histografic 

theories that leads to a critical reflection about the contexts: social, politic, economic, historic 

and cultural. Then, the research of the musical production context, crossed with the content of 

each song, results in an abundance of matters and words, favoring the enlargement of the 

knowledge collection of the student, especially of the deaf community. Thus, the deaf 

comprehension gets enlarged by the content of the songs. The translation/interpretation of the 

Portuguese language allows the deaf people to learn, by the means of the LIBRAS, those 

things that the one who listen can learn by the means of the sound of the spoken language. Its 

decisive the importance of the rescue of the right to formation and the information of the deaf 

people, that has as the beginning, the respect to the cultural differences. 

Keywords: Músic lyrics; History; Culture; Deaf people education; Politic philology. 
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INTRODUÇÃO 

Buscando contextualizar o que chamo aqui de “o meu despertar para a educação de 

surdos”, farei uma breve exposição de alguns acontecimentos que considero terem sido 

fundamentais para direcionar a minha opção por buscar conhecimentos sobre os processos 

educativos envolvidos no ensino e aprendizagem de alunos surdos. 

Iniciei como professora nos anos de 1990. Nos primeiros cinco anos de profissão, 

trabalhei na educação infantil e, posteriormente, nas séries iniciais e educação de jovens e 

adultos. Foram alguns anos de contato com os alunos, porém não se observava matrículas de 

alunos surdos em salas de aula do ensino regular. Havia um completo desconhecimento, da 

minha parte, sobre surdez e comunicação em LIBRAS. Aliás, eu não havia participado e nem 

mesmo presenciado discussão sobre língua de sinais, período este anterior à Lei nº 10.436 de 

24 de abril de 2002, Lei esta que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais como meio de 

expressão e comunicação das pessoas surdas do Brasil e ao Decreto nº 5.626 de 22 de 

dezembro de 2005, que impôs a obrigatoriedade da inclusão dessa língua como disciplina 

curricular para os cursos de licenciatura. 

Nos cursos anteriores ao referido decreto, a não obrigatoriedade língua de sinais 

provocava uma lacuna em relação ao conhecimento da cultura e comunidades surdas, 

portanto, mesmo tendo cursado a disciplina de Teoria e Prática da Educação Especial com 

carga horária de oitenta horas no Curso de Licenciatura em Pedagogia, encontrava-me 

completamente desinformada sobre o assunto, considerando que a educação para pessoas com 

surdez praticada na modalidade de ensino especial trata a questão da deficiência e não como 

cultura e identidade surda. Eu não conhecia os surdos e os movimentos das comunidades 

surdas neste espaço de tempo de minha vida e profissão.  

Utilizo os dados acima para fazer referência a uma carência que estaria em mim, mas 

que se torna institucional quando faço parte de um sistema maior, e que este sistema também 

coaduna para que o papel da escola seja negligenciado no que se refere à universalização de 

um saber no contexto histórico e cultural. 

Em 2005, fui convidada a trabalhar como coordenadora pedagógica em um centro 

educacional, de natureza filantrópica, que mantinha convênio com o governo estadual no 

fornecimento de recursos humanos. Foi nesta instituição destinada às pessoas com 

deficiências que encontrei os alunos surdos matriculados. Encontrei, mas ainda não os 
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“percebi”. Estando eles na faixa etária correspondente à adolescência e juventude, agrupados 

em uma mesma sala de aula, o que do ponto de vista da interação considera-se favorável, 

entretanto, não havia a comunicação através da língua de sinais e nem mesmo um plano 

trabalho pedagógico que atendesse às reais necessidades, inclusive, a de progressão nos 

estudos.  

Faço uso das palavras de Skliar (2005, p. 14), com o propósito de reflexão acerca da 

situação apresentada. Segundo o autor, há que se criar “a possibilidade de incluir a análise da 

educação de surdos dentro de um contexto discursivo mais apropriado à situação linguística, 

social, comunitária, cultural e das identidades dos sujeitos surdos”. O atendimento de alunos 

surdos em instituições filantrópicas que direcionam as ações num sentido assistencialista, 

plausível em certas circunstâncias, pode também provocar uma diminuição das 

responsabilidades assumidas pelo Estado no sentido de oferecer educação que corresponda ao 

desenvolvimento pleno, que no caso de alunos com surdez, envolve incluir o contexto 

linguístico e cultural no ambiente destinado à escolarização propriamente dita, favorecendo o 

crescimento educacional e visibilidade social e convivência com os pares que formam a 

comunidade para o sentimento de pertencimento à cultura surda. 

A reflexão sobre os direitos fundamentais de todo ser humano, entre eles o direito à 

compreensão do “mundo”, da História, daquilo que os humanos produziram coletivamente na 

sociedade, remete-nos a constatação de que este conhecimento chega desproporcionalmente, 

considerando as desigualdades de acesso ao ensino, e que diz respeito não somente aos que 

estão fora das matrículas escolares, mas também aqueles que, embora cursem as etapas de 

escolarização obrigatória na legislação brasileira, fica à margem do conhecimento por falta da 

língua de interação e comunicação, que para os alunos surdos, a escola deve oportunizar o 

sistema linguístico a modalidade visual, espacial e motora da língua de Sinais. 

Quando se trata de crianças surdas, filhas de pais ouvintes, a língua oral auditiva 

utilizada no ambiente familiar não favorece o desenvolvimento da língua utilizada pela 

comunidade surda, representando, assim, dificuldades no processo comunicativo, 

considerando o indivíduo necessita estar exposto à sua comunidade linguística. Oliver Sacks 

deduz haver reduzido número de pessoas surdas que são filhas de pais surdos, condição que 

favorece a exposição e o contato desde a infância com a língua de sinais, tornando-as, 

usuárias nativas dessa língua. Segundo o autor, “As demais têm de viver num mundo 

auditivo-oral, mal equipado biológica, linguística e emocionalmente para lidar com elas. A 
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surdez em si não é o infortúnio; o infortúnio sobrevém com o colapso da comunicação e da 

linguagem” (SACKS, 2010, p. 101). 

Observando a citação de Sacks (2010), percebemos a semelhança com a realidade 

vivida pelos alunos surdos protagonistas desta minha primeira experiência. O meu despertar 

para a situação foi resultado de um pedido de justiça para com aqueles indivíduos surdos, pelo 

fato de não se observarem avanços na aprendizagem dos conteúdos e da língua, no sentido 

formal dos sinais, bem como não havia progressão de uma série para outra, portanto sem 

perspectivas de conclusão das etapas básicas de educação. 

O pedido de justiça partiu do presidente estadual da instituição em que os alunos 

surdos estavam matriculados. Pessoa engajada politicamente na defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência e conhecedor das diferentes necessidades de atendimentos 

educacional especializado, que na atual circunstância, defendia a não permanência de alunos 

surdos em escolas especiais não destinadas a eles. 

Diante de insistente apelo por “justiça para aqueles alunos surdos” foi que finalmente 

“percebi” os significados da aprendizagem da língua, da cultura e compreendi que o pedido 

feito pelo então presidente e também profissional promotor de justiça em outras palavras 

significava a urgência de matricular aqueles alunos em escola regular de ensino. Ressalto 

aqui, o conhecimento das atuais reivindicações dos movimentos pela escola bilíngue para 

alunos surdos, como marco referencial de reconhecimento das línguas oficiais, porém, 

naquele momento a quantidade de alunos não era suficiente, nem tínhamos as condições 

necessárias para a formação dessa escola inclusiva. Os alunos surdos foram matriculados em 

uma escola regular, garantindo-lhes o direito de continuarem agrupados em uma mesma 

turma, ou seja, estudarem na sala de aula formada exclusivamente para recebê-los. Foi assim 

que iniciei os trabalhos na educação de surdos, colaborando para trilhar os rumos para a 

construção de uma nova história, pequena, se comparada a inúmeras outras, que vem 

ganhando espaço, no esforço conjunto entre surdos, professores e intérpretes, entretanto, 

importante para que os surdos sejam reconhecidos em seus direitos mais fundamentais de 

pertencimento a uma comunidade de língua e identidade surda. 

Esta etapa inicial exigiu inúmeros esforços para compensar um pouco, do muito 

tempo que estes alunos tinham permanecidos alheios. O primeiro passo consistiu em buscar a 

aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais, caminhos que percorremos juntos, já que 

estávamos todos nas mesmas condições de desconhecimento da LIBRAS. O marco evolutivo 
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aconteceu a partir do contato com os surdos instrutores de municípios vizinhos, 

posteriormente a solicitação de formação através dos cursos promovidos pela Secretaria de 

Estadual de Educação.  

A aprendizagem da língua provoca visibilidade social. A troca de experiência 

começa a fluir, o que favorece as condições para ampliação do pensamento para além do 

contexto imediato. Cresce o sentimento de pertencerem a uma comunidade que tem muito em 

comum, especialmente a comunicação visual espacial como meio legítimo de usufruírem os 

direitos inerentes a todos os seres humanos, seja educacionais, sociais, culturais ou 

linguísticos. 

No momento em que faço estas buscas na memória, refletindo sobre as minhas 

representações da surdez e o verdadeiro sentido da cultura surda, percebo como podem ser 

demoradas as mudanças de concepções. Quando Oliver Sacks1 escreve o livro “vendo vozes: 

uma viagem ao mundo dos surdos” ele inicia a primeira página com frase “Somos 

notavelmente ignorantes a respeito da surdez”. Tratava-se de um ensaio escrito a partir da 

leitura de “Quando a mente escuta”, de Harlan Lane, que tendo recebido o livro para que 

construísse uma crítica, acabou por despertar-lhe o desejo de aprofundamento dos 

conhecimentos e, sobretudo a mudança de concepção sobre a surdez. Aliás, já no prefácio, ele 

faz a seguinte afirmação: “Fiquei pasmo com que aprendi sobre a história das pessoas surdas e 

os extraordinários desafios (linguísticos) que elas enfrentam” (2010, p. 9). Assim, o autor 

passa a perceber e a descrever em sua obra, o ser surdo, dentro das possibilidades que a língua 

lhe confere e como membro de uma comunidade de língua. Por outro, preocupar-se com a 

constatação de haver pessoas surdas isoladas que ainda não possuem o domínio de uma 

língua, consequentemente da comunicação e assim os reveses do desenvolvimento emocional, 

social e cultural. 

O que vem sendo objeto de minha reflexão, na verdade, tem a ver com as 

desigualdades no acesso ao conhecimento. Sabemos que o problema não se relaciona apenas 

aos alunos com surdez e sim a uma grande parcela da sociedade, segundo os números dos 

índices de desenvolvimento da educação. Todavia, o ensino para surdos tem sua 

particularidade e o que nos instiga às pesquisas e a busca de uma maior compreensão vem da 

circunstância de interação com a realidade escolar a partir do canal visual e espacial, 

                                                           
1 Oliver Wolf Sacks (Londres, 1933 – Nova Iorque, 2015), neurologista, psiquiatra e escritor, obteve o título de 

“artista” na Columbia University, onde trabalhou. 
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incluindo uma língua de sinais, diferenciada e pouco dominada pela maioria de nossos alunos 

e professores ouvintes. Essa modalidade linguística envolve as pessoas surdas, para além das 

relações comunicativas, considerando a necessidade de relacionamento grupal em que a 

modalidade de língua é constitutiva de produção de significado, bem como, características 

próprias dos artefatos culturais produzidos pelos sujeitos surdos em língua de sinais. 

Quanto ao currículo escolar, podemos questionar algumas práticas compactuadas 

com a ideia de seleção de conteúdos curriculares para dosar a complexidade do que deve ser 

trabalhado em sala de aula, por subestimação, ou julgamento de que o aluno deve ou não 

aprender, desconfigurando o sentido referenciado à adaptação. 

Na educação bilíngue, os conteúdos devem ser os mesmos estabelecidos nas grades 

curriculares, o que requer diferenciação, no entanto, são estratégias metodológicas que 

contemplem o canal utilizado para que a informação chegue ao aluno e aconteça a 

aprendizagem. Tais pressupostos indicam que os conteúdos devem ser trabalhados na língua 

do aluno, sendo para os surdos, a Língua Brasileira de Sinais como primeira língua, 

oficializada e reconhecida como meio de comunicação e expressão das comunidades surdas e 

a outros recursos de expressão a ela associados, especialmente as reflexões didáticas sobre as 

práticas pedagógicas nas perspectivas da cultura e identidade surda.  

Aproximando a reflexão sobre conteúdos culturais aos objetivos desta pesquisa, 

defendemos ser dever da escola oferecer e direito dos alunos compreenderem sobre as 

diferentes culturas. Contudo, há algumas discussões sobre o que o objeto estudado, neste 

caso, a música, representaria a partir de uma análise das diferenças entre a cultura surda e a 

cultura ouvinte. No ensino de surdos, algumas atividades rendem reflexões sobre ser ou não, 

adequadas, quando passadas pelo crivo de pertencimento da cultura surda. Um exemplo 

pertinente a ser destacado trata-se da música enquanto componente curricular para promover 

o desenvolvimento cultural dos alunos. Em escolas, ou salas de aulas que incluem alunos 

surdos, há divergências de opiniões a respeitos dos resultados possíveis de serem alcançados. 

Diferentes questões tendem a influenciar cada posição, tais como, o nível de surdez, a 

concepção de identidade perante a comunidade surda e os ambientes sociais, ou seja, fatores 

internos e externos podem interferir na apreciação dos significados culturais, No caso da 

cultura e identidade surda é relevante considerar a tradução dos textos das músicas para língua 

de sinais para interpretação dos contextos sociais, políticos, econômico e histórico das letras 

das músicas na perspectiva dos estudos culturais surdos, tendo em vista que, 
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independentemente do nível de audição, existem outros caminhos  de expressão e 

compreensão de sensações da música, seja pela de vibração provocada pelas ondas sonoras, 

movimentos das mãos quando interpretada e sinalizada, ou mesmo na emoção transmitida 

pela expressão corporal e facial. 

Este estudo, de certa forma, mantém uma aproximação com a utilização de 

conteúdos musicais na escola, no entanto diferencia-se enquanto o objeto de pesquisa ser, não 

o som, a melodia, e sim, a utilização da letra da canção como instrumento de conhecimento 

histórico-cultural, considerando ser a história importante em qualquer conteúdo e de qualquer 

tempo e sociedade, assim sendo, significativo no processo de entendimento de diversos 

contextos.  Parto da premissa que existe a viabilidade de trabalhar as letras de música como 

textos que mantêm uma relação com contextos históricos, relevantes para o propósito de 

aplicação no ensino de pessoas surdas.  

Resolvemos delimitar nossa pesquisa a partir de fatos importantes no contexto 

político que tiveram grandes repercussões na vida dos brasileiros, no tempo que compreende 

entre 1964 a 1985, mas conhecido pelo período do Regime Militar e o movimento em prol da 

abertura política democrática denominada de “Diretas já”. Este período contou com a 

manifestação de inúmeros intelectuais, artistas, autores que participaram ativamente nos 

movimentos culturais e retrataram em suas canções as inquietações, especialmente sob o 

gênero musical (MPB) Musica Popular Brasileira. 

O tratamento pedagógico atribuído à música em sala de aula, especialmente com 

alunos ouvintes, tem sido motivo para discussão de diferentes temas e significação de 

diversificados contextos, considerando a capacidade de uso através do suporte fônico, bem 

como, os textuais. Contudo, esta mesma configuração pedagógica terá poucas perspectivas de 

bons resultados caso atribuída aos alunos que utilizam o canal visual espacial para 

estabelecerem as relações do ensino à aprendizagem. Implica verificar, a forma de 

apresentação e comunicação a ser utilizada, para que o conteúdo contido na letra da música 

possa fazer conexões com suas experiências e resultar em maiores significados, em suporte 

escrito em Língua Portuguesa e em LIBRAS. 

As obras analisadas provêm do reconhecimento que o autor possui na fortuna crítica, 

em materiais impressos como revistas, jornais e ensaístas pelo Brasil, sendo que, com o 

advento das tecnologias da informação tornou-se muito presentes nas redes sociais, em site e 

blogs de divulgação histórico-cultural cuja presença no meio surdo vem ganhando cada vez 
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mais espaço. Consideramos ainda o fato de as composições pertencerem ao período de grande 

censura brasileira, especialmente com a entrada em vigor do Ato Institucional número 5 (AI 

5), os artistas utilizavam recursos de figuras de linguagem nas letras para conseguirem driblar 

os censores e suas canções serem liberadas nos meios de comunicação. Embora o surdo 

ultrapasse as barreiras do domínio da Língua Portuguesa escrita, essas letras de músicas 

apresentarão desafios quase que intransponíveis caso não haja o trabalho interpretativo, bem 

como, o conhecimento do contexto histórico-político-cultural.  

A escolha das canções de Chico Buarque de Holanda como tema a ser trabalhado 

veio a partir de uma pesquisa sobre os autores que compunham músicas de protesto2 

envolvendo referenciais históricos contidos nas letras. Encontramos autores que 

representavam bem nossas expectativas, no entanto, escolhemos Chico Buarque por 

conseguirmos reunir inúmeras canções e dentre elas escolher dez (10) letras gravadas no 

período de 1964 a 1985, que apresentam conteúdos significativos, temas contextualizados nos 

acontecimentos culturais e políticos em época de repressão militar, inclusive, tendo ele 

próprio participado dos movimentos em prol da democracia brasileira.  

A constatação de que mesmo os surdos não se beneficiando do suporte fônico, as 

canções da Música Popular Brasileiro (MPB) fazem parte de um momento histórico e político 

importante para a compreensão da sociedade brasileira e, por isso, patrimônio histórico-

cultural, não devendo permitir que sejam negados a qualquer brasileiro o direito de acesso ao 

conhecimento desse acervo, portanto, relevante é a necessidade de pensar as formas acessíveis 

de serem apresentadas às pessoas surdas com as traduções das letras para a língua de sinais.  

Nesse sentido, podemos situar a educação de surdos na perspectiva da educação 

intercultural para reconhecemos a letras das músicas como uma possibilidade de construção 

de diálogos interculturais para interpretação da história do Brasil no regime militar.   

Na Primeira Seção, trabalhamos com a ideia de que conhecer a história da educação 

de surdos é importante para poder contextualizar o presente e pensar seu desenvolvimento a 

partir das características intrínsecas à cultura surda, e que por garantias de direito, deve levar 

em consideração a presença da Língua Brasileira de Sinais. Procuramos apresentar alguns 

fatos, que estão registrados em bibliografias, que apresentam um pouco da história da 

                                                           
2 Canção de Protesto foi um rótulo utilizado, nas décadas de 60 e 70 do século XX, para designar um tipo de 

produção poética no setor da MPB que denunciava a opressão instaurada com o regime militar. Ver em 

VASCONCELOS, Anazildo da. O protesto da canção. In: FERNANDES, Rinaldo (org.). Chico Buarque do 

Brasil. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 
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educação de surdos no mundo e no Brasil. A partir de então tecer algumas reflexões sobre as 

representações da surdez que, embora tenham recebidas as influências do “olhar ouvinte”, 

demonstram que os surdos não recebem passivamente, questionam e reivindicam o direito de 

construírem e vivenciarem de acordo com as condições de Surdos, não como deficientes e sim 

como uma comunidade de Língua e cultura.  

A Segunda Seção analisa algumas teorias pedagógicas que foram, ou ainda são 

utilizadas na educação de pessoas surdas. A partir de então temos algumas reflexões sobre 

uma perspectiva educacional que objetive a aprendizagem vinculada ao desenvolvimento 

crítico da educação. Tais representações podem estar na base das práticas de ensino e escolhas 

pedagógicas. É preciso destacar abordagens da História da Educação, e um viés 

historiográfico. Trata-se de compreender as influências das representações da surdez, 

observando as comunidades de relações privadas, a partir de um ponto de vista que adverte as 

barreiras que impedem a formação educacional, cultural e social plena das pessoas surdas, 

como pessoas contemporâneas da sociedade brasileira. Portanto, propomos uma reflexão 

crítica com fundamento numa concepção ampla: Sociopolítico, Sociocultural, 

Socioeconômico e Histórico-cultural. 

Na Terceira Seção, buscamos refletir sobre a influência das estratégias e dos recursos 

metodológicos válidos para a construção significativa da aprendizagem, especialmente da 

aprendizagem dos educandos surdos, considerando as diferenças culturais e a necessidade 

reinterpretar o conhecimento a partir da cultura surda que envolve a utilização dos recursos 

imagéticos e a tradução/interpretação em língua Brasileira de Sinais. 

Com o propósito refletir sobre os modelos de aplicação de canções no ensino, na 

Quarta Seção, buscamos compreender o surgimento de Canções Populares de Crítica Política 

no período que se desenvolviam políticas autoritárias do Estado brasileiro. Ao situar as dez 

letras de canções trabalhadas nesta dissertação, correlacionando o contexto histórico-político 

da produção musical da época refletido no conteúdo das letras, justificamos a necessidade de 

proporcionar o contato com os textos, fazendo uso da escrita em Língua Portuguesa e em 

LIBRAS e assim oferecer recursos linguísticos e visuais para a presença das canções no meio 

surdo. 

Na Quinta Seção, refletimos sobre as formas práticas de acesso ao conteúdo das 

canções traduzida para a Cultura Surda. Acreditamos que seja possível a conexão com a 

História, valendo-se da interdisciplinaridade e da interculturalidade como meios de acesso ao 
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conhecimento, elevando assim as possibilidades de compreensão de mundo, das relações 

sociais, e diminuindo as distâncias que separam os indivíduos na comunicação. Para isto, 

retomamos as dez canções, desenvolvendo a partir daí alguns apontamentos sugestivos de 

realizar uma prática de análise das canções, levando em consideração o registro da linguagem 

metafórica e a disponibilidade de materiais visuais de registro do período pesquisado e de 

característica da tradução cultural. 
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SEÇÃO I - HISTÓRIA DAS REPRESENTAÇÕES DA SURDEZ 

 

…porque acredito que a formação das suas identidades 

pessoais necessita, também, de um cunho histórico.  

(Paulo Vaz de Carvalho) 

 

Conhecer a história da educação de surdos é importante para poder contextualizar o 

presente e pensar seu desenvolvimento a partir das características intrínsecas à cultura surda 

que, por direito, deve levar em consideração a presença da Língua Brasileira de Sinais. Nesta 

primeira seção, procuramos apresentar alguns fatos que estão registrados em bibliografias que 

apresentam um pouco da história da educação de surdos no mundo e no Brasil. 

A partir de então, trata-se de tecer algumas reflexões sobre as representações da 

surdez que, embora tenham sido influenciadas pelo “olhar ouvinte”, demonstram que os 

surdos não recebem passivamente, questionam e reivindicam o direito de construir e vivenciar 

de acordo com as condições de Surdos, não como deficientes e sim como uma comunidade de 

Língua e Cultura. 

1.1 História e Educação de Surdos 

As questões relacionadas às Comunidades Surdas não devem ser entendidas como 

algo desconexo de outros tempos, ou independente em si mesma. Nas últimas décadas, o 

conhecimento da história dos Surdos, inclusive por eles próprios, tem motivado estudos e 

reflexões que favorecem a tomada de decisões quanto aos melhores encaminhamentos, 

especialmente os que envolvem a problemática linguística, cultural e educacional. Com o 

avanço das pesquisas, a questão histórica tem sido apresentada aos surdos gerando 

compreensão do passado e despertando a capacidade crítica para defenderem o direito de se 

constituírem a partir da própria identidade e comunidade de cultura surda.  

A presença da comunidade surda está registrada nas mais antigas sociedades. 

Apresentam inúmeras adversidades e mesmo crueldades nas diferentes culturas, como 

também, as conquistas obtidas ao longo dos séculos. Recuaremos cronologicamente com a 

intenção de constatar a presença evolutiva dos acontecimentos, situando-os, em relação aos 

tempos atuais. 

Os relatos históricos, neste início de seção, têm como base as informações contidas 

no livro Breve Histórias dos Surdos no Mundo e em Portugal de Paulo Vaz de Carvalho, 
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publicado em junho de 2007, pela Editora Surd’Universo. O autor português teve a iniciativa 

de pesquisar e reunir informações sobre a história dos surdos por compreender a dificuldade 

de trabalhar a história com estes sujeitos. Assim, começar pela história dos próprios surdos foi 

ao encontro dos interesses da comunidade, considerando que, nem sempre, os acontecimentos 

históricos que envolvem pessoas surdas se encontram acessíveis.  

Sobre os Surdos no Egito, o autor salienta que eram vistos com estranheza por não 

serem compreendidos em sua forma de comunicação, no entanto, eram respeitados e temidos. 

A língua gestual não podia ser compreendida pela sociedade Egípcia, como também não devia 

ser ensinada ou transmitida, haja vista ser usada para transmitir mensagens secretas entre os 

deuses e os Faraós. 

Na Grécia, as pessoas surdas não tiveram a mesma sorte que os surdos egípcios. 

Assim como todas as pessoas com deficiência, eram consideradas inúteis para a cidade, não 

sendo permitida a elas, usufruírem qualquer direito. Nas condições de anormalidades, nunca 

seria possível chegar ao corpo perfeito, idealizado e trabalhado nos moldes da cultura, da arte 

da guerra, enfim, relegado à exclusão social, quando não encaminhados a destinos piores, 

como a perca do direito à vida. 

O pensamento e a linguagem mantinham uma estreita relação, pois se acreditava que 

o pensamento dependia da palavra falada, no caso, a condição de surdez gerava a 

incapacidade de raciocínio, visão defendida por Aristóteles em 355 a.C., enquanto o surdo 

pós-lingual, que fizesse uso da fala para se comunicar, tinha direito equivalente ao não surdo. 

Já para Sócrates, em 360 a.C., comunicar com as mãos e com expressão facial e corporal 

podia ser aceito como natural aos impossibilitados de fazer uso da audição. 

Em Roma, influenciada pela cultura grega, as primeiras histórias apresentam 

semelhanças quanto ao estigma das pessoas surdas. Estavam fundamentadas em 

representações mitológicas que lhes reservavam o destino de não pertencerem à sociedade. 

Segundo a mitologia, as Ninfas consideradas divindades, habitavam os lagos, os rios, as 

florestas e demais ambientes naturais, personificadas pela fertilidade. A vida das crianças 

surdas era oferecida como oferenda divina, conforme explica Carvalho (2007, p. 11): 

“Lançavam as crianças surdas, possivelmente apenas as pobres, ao rio Tibre, ao cuidado das 

Ninfas”, ou seja, tendo como crença ou pretexto, desfazia-se de um incômodo social. 

Quando o autor coloca a possibilidade de as crianças em condições menos 
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favorecidas serem as mais atingidas pela discriminação, levanta um problema não somente de 

ordem econômica, como também de prestígio político-social. Atentamos para a história de 

Quintus Pedius, surdo, filho de Cônsul Romano que obteve a autorização especial do 

Imperador César Augusto (63 a.C.-14 d.C.) para exercer atividades artísticas, pois se havia 

notado grandes habilidades para a arte, tornando se um pintor notável, contendo em si a marca 

da cultura visual na representação dos surdos, embora tenha falecido ainda muito jovem.  

O que colocamos como admirável, no caso de o jovem surdo apresentar talentos 

especiais para a arte, pode ser refletido por outro ângulo, considerando que os pintores 

estavam ao nível de qualquer artesão. A permissão dada a um surdo pode demonstrar a total 

exclusão vivida pelos demais, como também a não-alteração do prestígio social, quando 

constatado que o exercício deste ofício estava relegado às pessoas de classes e etnias 

consideradas inferiores, pela sociedade. 

Com a criação do Código de Justiniano (529 d. C.), os surdos eram enquadrados em 

diferentes categorias, que lhes atribuíam o direito ou não, de possuírem títulos e propriedades, 

receber heranças, casarem e redigirem testamentos. A condição legal era obtida mediante o 

uso da fala, portanto, independentemente do nível de surdez, se pessoa surda conseguisse 

oralizar, tinham garantidos alguns direitos, caso contrário, não pesavam sobre ela, nem 

mesmo os deveres e muito menos os direitos. 

Quanto à Igreja Católica e sua influência na Idade Média, em relação aos Surdos, 

encontramos Santo Agostinho (354-430 d.C.) que aceitava a ideia de que a falta da audição 

não impediria a salvação, já que o entendimento poderia ser demonstrado por gestos em 

equivalência uso da fala, condição para adquirir a imortalidade da alma. Embora seja 

encontrado um pensamento mais flexível, Agostinho acreditava numa culpabilidade paterna, 

ou seja, a surdez seria uma forma de os filhos redimirem pecados que seus pais haveriam 

cometidos no passado. Encontramos assim o que poderia ser o princípio da contradição 

teológica dos estudos literários da bíblia como a palavra de Deus. Se o pecado traz maldição 

hereditária, na visão literária do Antigo Testamento, no Novo Testamento Jesus veio para 

libertar da maldição do pecado. Portanto, contradiz o fato de a surdez ter sido considerada 

como resultado de maldição hereditária. 

A partir da Idade Moderna, aconteceram transformações sociais, políticas e 

econômicas que mudaram o curso da história. O Renascimento Cultural, a Reforma Religiosa, 

os descobrimentos marítimos, o surgimento da imprensa e outros acontecimentos 
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modificaram a compreensão do mundo e a maneira de pensar. Na História, passamos a 

encontrar referências sobre os educadores e a educação de pessoas com surdez. 

Na Espanha apresentou-se o primeiro professor3 de surdos que se tem registro, Pedro 

Ponce de León (1520-1584). Como já abordada nesta seção, a fala era na história europeia, 

condição única para legitimar o direito aos títulos e heranças. Em uma família que pertencesse 

à nobreza, possuidoras de bens, o nascimento de um filho surdo causava grande preocupação 

quanto ao amparo legal, para que este pudesse assumir na legitimidade as obrigações 

econômicas, como também, a perpetuação do status social familiar. 

Assim sendo, os surdos que eram confiados a Ponce de León, na escola estabelecida 

por ele, no mosteiro de San Salvador em Oña, além da aprendizagem da fala recebiam 

também outras instruções como: ler, escrever, ensinamentos cristãos, filosofia natural e 

astrologia. León acreditou na capacidade intelectual da pessoa surda, concordando com o 

matemático, médico e filósofo Girolamo Cardano (1501-1576), que já havia reconhecido 

publicamente a capacidade de as pessoas surdas raciocinarem e aprenderem a ler e a escrever, 

pelo fato de que a escrita pode representar simbolicamente os sons da fala ou ideias do 

pensamento. Ambos contrapondo a ideia de Aristóteles, das religiões, da medicina e muitos 

outros daquela época. 

Ainda na Espanha, mais precisamente em Saragoça, a história da educação dos 

surdos continua com o educador Juan Pablo Bonet (1579-1629), responsável pela publicação 

do livro Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos no ano de 1620. 

Assumiu-se como “o inventor da arte de ensinar o surdo a falar”. Usava o método relacionado 

à fonética da Língua Espanhola, ciência até então desconhecida. 

No entanto, foi Ponce de León que desenvolveu o alfabeto manual usado para a 

soletração de palavras. Vejamos a seguir a figura 1:    

                                                           
3 “Ainda tratando de professores espanhóis, Berthier nos revela sua indignação ao ver Juan Pablo Bonet (1579-

1629), autor do livro “Arte para enseñar a hablar a los mudos”, creditar a si a descoberta de como ensinar o surdo 

a falar. Segundo Berthier, tal crédito poderia ser reivindicado por seu rival Ramirez de Carrion, que era surdo 

congênito e teve sucesso, no julgamento dos críticos de seu tempo, em um experimento com Emmanuel 

Philibert, o príncipe surdo de Carignan. “Seu livro, publicado nove anos depois do de Bonet, recebeu o título 

Maravillas de naturaleza, em que se contienen dos mil secretos de cosas naturales, 1629”. (BERTHIER, 1984, p. 

170), citado por Karin Strobel em História da Educação de Surdos. Disponível em 

<http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/historiaDaEducacaoDeSurdos/assets/25

8/TextoBase_HistoriaEducacaoSurdos.pdf> Acesso em28/08/2017. 



23 
 

  

Figura 1- Abecedarios de mudos, el siglo XVI 

  

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/384776361885822799/. 

Embora Bonet fizesse uso da datilologia, pois considerava haver maior facilidade 

para o surdo aprender a ler através da representação do som em símbolo visual, não permitia o 

uso de sinais, ficando assim conhecido pelo trabalho baseado no oralismo puro. Paulo Vaz de 

Carvalho, a respeito da publicação do alfabeto manual no livro em que Bonet se 

autodenomina criador do ensino de surdos, levanta a polêmica sobre a autoria do material, 

salientando que “um alfabeto deste já existia pelo menos 30 anos antes, publicado por Yebre, 

que, já nessa época, Yebre dedicava a autoria do referido alfabeto manual, como sendo uma 

criação de Santo Boaventura” (2007, p. 20). Outra questão que gera controvérsia está no fato 

de Juan Pablo Bonet considerar-se o criador do ensino de surdo, pela razão de ter sido ele, “a 

primeira pessoa a aproveitar o trabalho de Ponce de León” continuando a educação de surdos 
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da família Velasco, família que apresentava vários casos genéticos de surdez, e que, o ensino 

foi exercido primeiramente por León, o que deduz ter se apropriado dos materiais por ele 

usado, inclusive o Alfabeto Manual. 

Figura 2 - Lámina del Abecedario demonstrativo4 

 

Fonte: http://www.lenguadesignos.info/2010/09/origen-de-las-lenguas-de-signos_15.html. 

O francês Charles Michel de L’Épeé (1712-1789) forneceu importante contribuição 

no desenvolvimento da educação de Surdos, tanto para a Europa, quanto para as Américas. 

Foi com ele que o ensino, até então ministrado individualmente, passou a ser 

institucionalizado e coletivo, com a criação do Instituto de Surdos-Mudos de Paris, em 1771. 

Podemos dizer que sua atuação não se restringiu apenas às instruções educativa, mas alcançou 

proporções políticas e culturais influenciando o contexto histórico daquele período. 

As ideias de L’Épeé eram consideradas progressistas, motivo pelo qual não 

conseguiu a sua ordenação sacerdotal, ficando com o título de Abade, função que lhe permitia 

exercer algumas atividades religiosas, enquanto cursava paralelamente bacharelado em 

direito. Dedicava-se a desenvolver projetos de filantropia. Seu primeiro contato foi com duas 

surdas gêmeas, assumindo o papel de conselheiro espiritual, pelo falecimento do padre que 

exercia esta função. A partir de então reconheceu ser possível o ensino de surdos, não 

medindo esforços para que este ensino saísse da condição individual e restrita aos surdos que 

pertenciam às classes mais favorecidas conforme costume da época. Podemos dizer que foi 

também uma ação política que ultrapassou o cunho religioso, já que ao decidir fundar uma 

escola coletiva, mesmo que filantrópica, mostrou à sociedade e ao Estado a falta e, contudo, a 

necessidade de investimento na educação.  

                                                           
4 Da obra de Juan Pablo Bonet, Redução de Letras e Arte para Ensinar os Mudos Falar, publicado em Madrid 

no ano de 1620. 
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A divulgação dos resultados do seu trabalho ao público e com a presença de alunos 

surdos contribuiu para apresentar a concepção de surdez sob o viés cultural, desconstruindo 

assim a imagem da surdez como deficiência que impede a aprendizagem. 

O Abade reconheceu a existência de uma cultura comum na comunidade de surdos 

parisienses usuários de uma linguagem gestual e que, nesta forma de comunicação, esses 

usuários compreendiam e se faziam compreendidos. A partir desse reconhecimento constrói o 

seu método, mas: 

A importância de L’Épeé não está somente no facto de ter desenvolvido um método 

novo na educação de surdos, mas de ter tido a humildade de aprender a Língua 

Gestual com os surdos para poder, através dessa língua, montar o seu sistema e 

educá-los (CARVALHO, 2007, p. 24). 

Cabe ressaltar que o ensino de surdos não se distanciava da educação de ouvintes no 

objetivo de desenvolver a leitura e a escrita. A diferença estava em utilizar a língua de sinais 

ou gestual, como era chamada. Servia de base para aprender a ler e escrever, enquanto os 

oralistas tinham maior preocupação com o desenvolvimento da língua oral, que demandava 

muito tempo e não se conseguiam os resultados esperados com todos os alunos. 

Com o método desenvolvido a partir da língua gestual L’Épeé contrariou os 

defensores do oralismo e enfrentou duras críticas quanto a isto, porém, conseguiu também 

muitos adeptos, nos quais fizeram surgir escolas para surdos com ensino em língua de sinais, 

tanto na Europa, quanto em outros continentes, como é o caso da escola de surdos dos Estados 

Unidos e do Brasil.  

Suas principais obras foram: Institution des Sourds-Muets par lavoiedes signes 

methodiques, publicado em 1776, La veritablemaniére d’instruire les sourds et muets 

confinée par une longue experience em 1784 e Dictionnaire des Sourds-muets, que não 

chegou a publicar em vida, deixando-o incompleto, sendo terminado pelo Abade Sicard, seu 

sucessor à frente da escola de Paris. 

Tanto o Abade L’Épeé, quanto o Abade Sicard, eram professores ouvintes que, por 

intermédio dos trabalhos desenvolvidos, adquiriram a confiança e o respeito dos surdos. 

Sicard aprendeu a Língua Gestual Francesa com o Surdo de nascença Jean Massieu, no qual o 

acolheu como aluno na escola de surdos fundada em Bordéus, no ano de 1782. Na ocasião da 

transferência para assumir a direção do Instituto Nacional de Surdos-Mudos em Paris, no ano 

de 1789, Sicard foi acompanhado por Massieu e este se tornou o primeiro professor surdo, a 

trabalhar no Instituto, exercendo a função por mais de três décadas. 
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Carvalho (2007) coloca em evidência a força política gerada da união dos alunos 

surdos em prol da manutenção escolar e o apoio à liderança. Os tempos eram difíceis e as 

posições ideológicas ou político-partidárias interferiam na condução e manutenção 

institucional colocando em choque as relações entre o Estado no papel da força coercitiva e os 

sujeitos da sociedade: 

Em setembro de 1792, dão-se os massacres da Revolução Francesa e Sicard é preso, 

quase perdendo a vida. Foi condenado à morte, mas Massieu salvou-o ao liderar um 

grupo de surdos do Instituto, apresentando-se em tribunal, e assim contribuindo para 

a libertação se Sicard (CARVALHO, 2007, p. 34). 

O Abade Sicard influenciou a criação de várias instituições no país e sua principal 

obra Curso de Instrução de um Surdo-Mudo de Nascença foi escrita em 1800. Após sua 

morte, o Instituto Nacional de Surdos de Paris ficou sob a direção do Surdo Massiel, que 

também aparece como personalidade importante na história da educação, sendo professor 

inclusive, de Laurent Clerc (1785-1869), outro professor Surdo que o ensinou, a pedido do 

americano Thomas Hopkins Gallaudet, quando de sua viagem à Europa em busca de métodos 

de ensino para atender as pessoas com surdez do seu local. Ao conhecer Clerc, Gallaudet pede 

que o acompanhe aos Estados Unidos, ocasião onde fundará em Hartford, a primeira escola 

que viria a beneficiar 84 surdos, entre eles Alice Cogswell, filha do Dr. Cogswell, um famoso 

cirurgião de New England, EUA. 

A história de Clerc e Gallaudet é mais um exemplo da cooperação entre surdos e 

ouvintes na superação das dificuldades impostas pelas diferenças linguísticas, como também 

representa o desejo compartilhado de busca e expansão do conhecimento, reconhecido como 

direito de todos os seres humanos, independente das condições físicas, políticas, econômicas 

e/ou culturais. 

A troca de conhecimetos entre as duas figuras representativas, sendo o surdo 

empoderado pelo uso de sua língua de sinais e o ouvinte em sua língua oral audita pode ser 

conhecida no relato histórico abaixo: 

Clerc e Gallaudet viajaram a bordo de um navio chamado Mary Augusta, a 18 de 

junho de 1816. A viagem durou 52 dias, durante os quais, Clerc aproveitou para 

ensinar a Gallaudet o Método dos Gestos para as idéias Abstractas e em 

contrapartida recebeu lições de língua inglesa de Thomas Gallaudet (CARVALHO, 

2007, p. 40). 

E assim, o método dito gestual, tendo viajado no navio pelas águas do oceano nas 

mãos de Laurent Clerc, chegou aos Estados Unidos. Consolidou-se como língua, dando a 

possibilidade de escolarização e formação da Comunidade Surda. A primeira escola de surdos 
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foi fundada em Hartford, em 1817, com iniciação à educação nos níveis mais elementares, e 

que, abriu as possibilidades futuras de prosseguirem em estudos mais elevados, chegando a 

todos os níveis de ensino pela Universidade Gallaudet (Gallaudet University), cujos 

programas foram desenvolvidos para pessoas surdas. 

Foi também nos Estados Unidos que a Linguagem Gestual começou a fazer parte dos 

estudos linguísticos, com o pesquisador William C. Stokoe, em torno dos anos 1960 e a partir 

de então abriu o campo para inúmeras pesquisas, como as de Klima e Bellugi (1970), na área 

da linguística e neurociência com a investigação sobre a forma da representação e 

processamento da linguagem visual espacial. Carol Padden (1980) pesquisou sobre a 

Estrutura da Língua Gestual, Leitura nas Crianças Surdas, Cultura e Comunidade surda nos 

Estados Unidos e outros. Comprovou-se assim, que as línguas de sinais possuem todas as 

estruturas necessárias para serem reconhecidas como língua. 

Como vimos no decorrer destas páginas, são muitos os fatos e pessoas importantes 

que estiveram ao longo da História envolvidos com a Educação de Surdos, tornando 

impossível, nestas poucas linhas, referenciá-los todos. Portanto, escolhemos dar ênfase a uma 

linha de construção que apresenta o surgimento da escola para surdos, especialmente quando 

tiveram nas suas metodologias a valorização da língua de sinais, que, se analisamos 

cronologicamente, encontramos relações com as comunidades surdas do Brasil. 

1.2 História da Educação dos Surdos no Brasil 

A História brasileira da Educação de Surdos tem suas raízes no modelo utilizado na 

França. Foi com a organização do ensino francês que a base gestual foi considerada, 

impulsionando assim a efetivação e a propagação da língua de sinais. Provavelmente, a 

qualidade de educação oferecida atingiu os objetivos ao desenvolver a capacidade de seus 

alunos, preparando-os para ultrapassarem as fronteiras espalhando, inclusive, para outro 

continente a origem a Língua de Sinais. 

Vimos, anteriormente, que a implantação das escolas nos Estados Unidos também se 

iniciou com o modelo fornecido pelo Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris, quando 

Thomas Hopkins Gallaudet viajou para a Europa com o objetivo de tomar conhecimento dos 

métodos utilizados e acabou por trazer o Surdo Laurent Clerc, professor, para fundar a 

primeira escola no seu país. 

No Brasil, a Educação de Surdos teve seu início com a vinda de um Surdo francês. 



28 
 

  

Hernest Huet, ex-aluno de Laurent Clerc, formou-se professor no Instituto Nacional de Paris, 

onde também exerceu a função de ensinar as crianças surdas. 

No período imperial de D. Pedro II, Huet desejoso de fundar um instituto para 

surdos, obteve a autorização do imperador. Emigrou para a Corte Portuguesa no Brasil em 

1855, fundou o Imperial Instituto de Surdos-Mudos em 1º de janeiro de 1856, no Rio de 

Janeiro, mas, posteriormente, de acordo com a Lei nº 939 que regulamentou a fundação do 

instituto, passou a vigorar como data de criação o dia 26 de setembro de 18575. Relacionar 

estas datas torna esclarecedor o motivo de diferenças, tendo em vista que, conforme as 

diferentes fontes bibliográficas podem divergir entre os anos 1956 e 1957. 

Segundo Fernanda Bouth Pinto (2006, p. 3), em uma publicação na revista Fênix de 

História e Estudos Culturais, apresenta uma pesquisa, em que analisa documentos dos acervos 

do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e coloca que: “A criação do Imperial 

Instituto dos Surdos Mudos, em 1856, estava associada ao Projeto Saquarema de 

implementação da instrução pública na Corte”. Havia um empenho político conservador em 

garantir um Estado forte, que procurava em sua organização a centralização do poder. 

Nesse período, somavam-se ainda muitos excluídos do direito à instrução. As 

próprias leis criavam os empecilhos, visto que o sistema educacional ainda não abarcava todo 

o contingente populacional que necessitava de escolarização. Hernest Huet reivindica e 

consegue o apoio do imperador para fundar a primeira escola de surdos no Brasil. 

O Decreto n.º 1.331-A, de fevereiro de 1854, que regulamentou a reforma de ensino 

primário e secundário do município da corte, implementado pelo Ministro Luiz Pedreira do 

Couto Ferraz, em seu Artigo 69 continha a seguinte redação: “Não serão admitidos a 

matrícula, nem poderão frequentar as escolas: § 1º Os meninos que padecem moléstias 

contagiosas. § 2º Os que não tiverem sido vaccinados. § Os escravos” (BRASIL,1854, p.45 

Vol. 1 pt I). Ao analisar o conteúdo do artigo encontramos menção sobre os que estavam 

eminentemente proibidos de efetuarem matrículas em instituição de ensino. No artigo 64 deste 

mesmo decreto, encontramos que, as pessoas da família, tutores ou outros que mantivessem 

em sua companhia meninos maiores de sete anos sem impedimento físico ou moral, que não 

os matriculassem no ensino do primeiro grau, incorreriam em multa conforme as 

circunstâncias. As palavras “impedimento físico” por muito tempo foram designadas para 

                                                           
5 PINTO, Fernanda Bouth. O Silencioso Despertar do Mundo Surdo Brasileiro. Revista de História e Estudos 

Culturais. Vol. 3. Ano III. Nº 2. Abril/maio/junho, 2006. 
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caracterizar as pessoas com surdez, e esta expressão ali encontrava registrada, passando a 

ideia de que só a pessoa sem deficiência teria a necessidade de estudar. 

Em consideração ao fato de os surdos, por possuírem um impedimento físico, não 

lhes serem obrigados a frequentar a escola, também era condição para que seus pais ou 

responsáveis se sentissem desobrigados de inseri-los no sistema educativo formal. Dessa 

forma, a atuação de Huet foi decisiva para conquistar a atenção dos pais, e das autoridades 

enquanto Comissão Promotora do Instituto, considerando que educação até então era 

privilégio de poucos, talvez dos grupos e classes dominantes. Fernanda Bouth Pinto comenta 

que: 

Por determinação do Imperador D. Pedro II, foi organizada uma comissão com 

figuras importantes do Império para promover a fundação da escola para surdos. O 

Instituto dependeu da ação de alguns ilustres homens públicos, pois sem seu esforço 

o Instituto não sobreviveria. Estes homens pertencentes à elite, à “boa sociedade”, 

exerceram o papel de incentivadores e difusores da instrução pública (PINTO, 2006, 

p. 8). 

Assim, cabe indagar os objetivos da criação da escola para surdos. No caso do 

Imperial Instituto de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, podemos inferir que Hernest Huet 

contava com o sentimento da caridade advinda de sua experiência religiosa, por ser também 

surdo possuía requisitos para o ensino dos sinais de sua língua e como professor tinha um 

programa de ensino para o desenvolvimento de seus alunos. Porém, com o regime de 

internato e alunos que não pertenciam às famílias com condições de mantê-los 

financeiramente, só lhe restava recorrer ao sistema de apadrinhamento para poder contar com 

as pensões fornecidas pelas autoridades desejosas de se consagrarem politicamente como bem 

feitoras da sociedade e da instrução pública. 

A inspeção era feita por uma comissão que monitorava e tomava as providências 

necessárias “devendo manter informado o Imperador do estado em que se encontrava o 

instituto, suas despesas e dívidas, assim como o andamento do ensino, seu progresso e os 

métodos de ensino utilizado” (PINTO, 2006, p. 11). 

Vejamos o documento abaixo, disponível em Almanak. Contém informações 

importantes sobre o funcionamento do Instituto Nacional de Surdos Mudos. No último 

parágrafo, chama a atenção para as famílias que intencionassem matricular filhos surdos, 

mesmo não possuindo recursos financeiros para custearem a permanência destes no Instituto 

poderiam solicitar e contar com a caridade de “Suas Magestades Imperiaes”. 
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Figura 3 - ALMANAK (1856, p. 406) 

 

Fonte: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/almanak/al1856/00000414.html 

Com relação aos conteúdos trabalhados, havia o desenvolvimento de atividades 

práticas separado por gênero, como o ensino da agricultura para os meninos e costuras e 

bordados para as meninas. Eram desenvolvidos o ensino de leitura e escrita, bem como a 

gramática da língua nacional. As dificuldades de aprendizagem deveriam ser vencidas pelos 

alunos, pois, assim como era o costume na França, modelo concebido inicialmente por L 

Épeé, para que se tornasse conhecida a eficácia de seu método aplicado ao ensino de surdos, o 

professor Huet manteve também aqui no Brasil, a demonstração pública da aprendizagem 

alcançada durante o ano. Uma espécie apresentação avaliativa dos bons resultados às 

autoridades financiadoras do estudo dos Surdos e assim conseguir a manutenção destas 
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parcerias. Os fins econômicos para a manutenção do asilo, enquanto preocupação do diretor 

fora externalizada verbalmente quando afirmara que o Instituto não “sobreviveria” sem a 

ajuda das autoridades e do Estado. 

Sobre as lições de pronúncia, de articulação e de leitura, no contexto da leitura oral, 

analisado a partir do escrito no documento acima, considerava as aptidões para a realização 

desses exercícios. Essa referência requer uma análise anterior e posterior ao fato para 

contextualização, considerando ser ainda, nos dias atuais, motivos de conflito na educação da 

pessoa surda. Referente ao passado, os surdos começaram a ser reconhecidos em alguns 

direitos pela capacidade da oralização, sendo, na maioria das vezes os filhos dos nobres que 

necessitavam da fala para serem considerados herdeiros de títulos de nobreza e/ou de heranças 

familiares. Assim, podemos pensar que o princípio educacional esteve ligado ao treino da 

oralidade. 

No período de instalação da escola de surdos no Rio de Janeiro, o ensino já havia 

progredido, aceitando assim que se incluíssem a língua gestual, embora existissem algumas 

escolas extremamente oralistas. Huet vinha de instituições francesas que defendia também o 

uso dos sinais. Nas condições do ensino de pronúncia e articulação da fala, ser praticamente 

optativa, ou melhor, ser aplicado conforme a aptidão de seu alunado nos oferece campo 

investigativo. Uma hipótese seria o fato de os alunos brasileiros pertencerem à classe 

econômica explorada, não havendo assim uma cobrança unânime da fala, haja vista não se 

enquadrarem nos moldes da antiga necessidade da fala como parâmetro de legitimação de 

direitos. Igualmente, a dificuldade encontrada no processo do treino da oralização para 

pessoas com surdez profunda poderia dificultar o convencimento de pais e alunos, a 

prosseguirem estudos no Instituto. Melhor seria, no entanto, uma flexibilidade como garantia 

de autonomia na condução do ensino para poder consolidar o processo conforme as 

características encontradas através da permanência dos alunos na Instituição Nacional de 

Surdos-Mudos no Brasil. 

É importante mencionar que algum tempo posterior, mais precisamente em 1880, 

como resultado do Congresso de Milão6, o desenvolvimento da oralidade se tornou 

mundialmente obrigatório, e abolida por cerca de um século a língua de sinais do contexto 

escolar. Talvez esta tenha sido a mais cruel tentativa de eliminação das diferenças individuais, 

                                                           
6 O Congresso de Milão foi uma conferência internacional de educadores de surdos, realizada em 1880. Declarou 

que a educação oralista era a mais apropriada para a educação de Surdos. Proibiu língua gestual e aprovou a 

resolução que preferencialmente seria utilizado o uso da língua oral nas escolas. 
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ou seja, a negação do sujeito que foge aos parâmetros de normalidade por não conseguir 

beneficiar-se da audição e da fala, privando-o dos direitos linguísticos e consequentemente de 

suas diferenças individuais e culturais. 

Atualmente, a opção pela oralização do aluno surdo não faz parte dos objetivos 

educacionais no sentido escolar. Os pais de crianças surdas têm o direito de requererem 

através de órgãos públicos da área de saúde o atendimento de fonoaudiologia, que pode ser 

trabalhada sem prejuízo ao desenvolvimento da Língua Brasileira de Sinais, tendo em vista 

que os cursos que formam os fonoaudiólogos têm incluído na grade curricular a formação em 

LIBRAS, e muitos profissionais da área tem adotado a língua de sinais como base para o 

desenvolvimento da escrita e da língua oral. Assim sendo, as condições de aceitabilidade e 

desenvolvimento da criança devem ser levadas em consideração para que não se forcem algo 

que não esteja ao alcance, primando assim para a melhoria de condição da vida social e 

educacional do Surdo, bem como um direito de optar somente pela utilização da língua 

sinalizada da comunidade e cultura surda. 

Quanto à educação de surdos no Brasil, tendo como precursor o professor Surdo 

francês Ernest Huet (1856-1961), aconteceu no momento histórico em que poucas pessoas 

tinham acesso à escolarização, a conquista do espaço social foi atingida, bem como os 

objetivos de apresentar à sociedade como as pessoas com surdez poderiam e deveriam receber 

instruções educacionais. Assim sendo, a constituição da Comunidade Surda e da Língua 

Brasileira de Sinais teve seu momento embrionário com a vinda de Huet e a criação do 

Imperial Instituto de Surdos-Mudos, atual, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 

que desenvolveu, além das bases do ensino, a contribuição para a formação das identidades 

surdas brasileiras, considerando que é na reunião de pessoas surdas e interação entre as 

mesmas, que a língua de sinais torna-se prática de comunicação, criação e vivência em suas 

diferenças culturais, conquistando o espaço em uma sociedade, que majoritariamente, são 

falantes das línguas orais. 

Portanto, defender o direito à compreensão do processo histórico é dar condições de 

acessibilidade para uma construção significativa do conhecimento da realidade vivida, e neste 

contexto dar visibilidade e, sobretudo, dar condições de participação da construção do 

momento histórico, pois como disse Marc Bloch (2001, p. 54), “são os homens que a história 

quer capturar”.  
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1.3 Como os surdos veem a si próprios e como são vistos pela Sociedade 

As representações sociais da surdez influenciam e recebem influências de diferentes 

visões sobre a constituição do sujeito surdo. Vimos, anteriormente, que em cada época e em 

diferentes sociedades, o destino das pessoas privadas de audição obedecia ao comando das 

pessoas com os sentidos auditivos ditos “normais”. Ou seja, a relação de poder encontrava-se 

envolvida com a noção de sentidos perfeitos e a deficiência auditiva comprometia o domínio 

da fala e, presumidamente a cognição, interação comunicativa e outros sucessivos fatores de 

interferência. Ao passo que os surdos começaram a ter contato com outros surdos e sua 

educação intermediada pela Língua Gestual, atualmente denominada de língua de sinais, 

desenvolveram também o processo de autonomia, conquistando o direito de serem educadores 

e, assim, no ato de ensinar desenvolverem, não somente competências linguísticas, mas o 

sentimento de pertencerem ao povo surdo, empenhando-se na luta pela educação que 

contemplem as características visuais e culturais que fundamentam as relações pessoais e de 

grupais que produzem a aprendizagem dos educandos. Na obra Pedagogia da Autonomia, 

Paulo Freire (1999), apresenta com muita propriedade as diferentes responsabilidades 

assumidas na atividade docente. Segundo o autor, “não há docência sem discência” e toda 

essa aprendizagem mediada pela linguagem deve intervir para a formação de uma consciência 

política e consequentemente a humanização: 

No momento em que os seres humanos, intervindo no suporte, foram criando o 

mundo, inventando a linguagem com que passaram a dar nome às coisas que faziam 

com a ação sobre o mundo, na medida em que se foram habilitando a inteligir o 

mundo e criaram por conseqüências a necessária comunicabilidade do inteligido, já 

não foi possível […] existir sem assumir o direito e o dever de optar, de decidir, de 

lutar, de fazer política (FREIRE, 1999, pp. 57-58). 

Assim sendo, ao professor surdo possuidor do canal de comunicação encontra a 

possibilidade de relacionar o ensino e a aprendizagem por meio da língua visual espacial que 

proporcionam o entendimento e a troca de experiências vivenciadas pelos sujeitos da 

comunidade surda, agindo no mundo e sobre o mundo, criando e vivenciando as próprias 

representações educacionais, políticas e culturais.   

Podemos considerar que o uso da língua de sinais proporciona o empoderamento e 

promove o reconhecimento do jeito de ser do povo surdo, no desenvolver da identidade e 

cultura diferenciada de uma cultura ouvintista. É, neste sentido, que se autoafirmam e se 

reconhecem na diferença, acreditar nas possibilidades de vencerem as barreiras e fronteiras, 

tanto físicas, como sociais, conforme encontramos relatos na história da Educação de Surdos, 

as barreiras vencidas por Laurent Clerc, que deixou a França para ser professor nos Estados 
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Unidos e Huet que também veio desenvolver a escolarização de surdos no Brasil, atuando 

como educador e dando início à comunidade brasileira usuária da língua de sinais. 

Em contrapartida, existem teorias que registram uma outra versão da história e 

apontam para o fato de que as conquistas pelo direito à educação, à língua e à autonomia da 

comunidade surda não foram dadas aos surdos como reconhecimento de direitos. 

Questionam-se a benevolência das instituições de caridades sobre as segregações dos surdos 

como uma forma de separá-los da sociedade, ou seja, higienizar, livrar o espaço público de 

pessoas imperfeitas ou indesejáveis. Segundo Sá (2006, P 75), “ao colocarem os surdos em 

asilo ou em escolas com atmosfera de “lar”, aconteceu um fato involuntário e indesejado por 

alguns: o desenvolvimento da cultura e da língua dos surdos”. Assim sendo, o processo de 

negação pela sociedade ouvintista é intensificado no momento em que os surdos passam a se 

reconhecer como povo, com língua própria e identidade cultural, surgindo assim os 

defensores da separação dos surdos, não somente da sociedade, mas um dos outros, medida 

que reduziria a aglomeração com finalidades de lutas e reinvindicações, como também 

evitaria “os casamentos endogâmicos”, sendo um dos defensores dessa ideia o cientista 

Alexander Graham Bell (1847-1922), que escrevia e insistia sobre os efeitos negativos de 

agrupamentos surdos.  Conforme Sá, ao ser referir a Graham Bell, expõe que: “Seu objetivo 

sempre foi o de impedir ‘a formação de uma variedade surda da raça humana”. “Tais ideias 

escondiam (ou talvez declarassem) uma tentativa de eugenia – busca de melhoria das espécies 

humana por meio do cruzamento controlado” (SÁ, 2006, pp. 75-76). 

Diante de tais colocações reconhecemos algumas influências das representações 

sociais da pessoa ou comunidade surda, historicamente construídas, que podem ser 

identificadas em duas diferentes concepções de surdos: os que recebem a estimulação da fala 

para o desenvolvimento da oralização e os utilizam a língua de sinais. Ana Paula Santana 

ressalta que: 

Há uma espécie de competição, de disputa implícita ou explícita por fornecer 

solução primordial para o problema da comunicação dos surdos. Em linhas gerais, 

essas soluções têm duas bases: uma oferecida pelas ciências biológicas, que 

geralmente veem o surdo como deficiente e, portanto, buscam a “normalidade” e a 

fala, dispondo de avanços tecnológicos (próteses auditivas, implantes cocleares) 

para oferecer ao surdo a possibilidade de ouvir e falar; outra sustentada pelas 

ciências humanas, que comumente enxergam o surdo como diferente e defendem a 

língua de sinais como sendo a língua do surdo e a ideia de uma cultura surda, 

direcionando o debate para uma questão de ordem ideológica (SANTANA, 2007, p. 

22). 

A colocação da autora em torno da existência de duas bases, uma biológica e a outra 



35 
 

  

humana, de fato estão presentes na sociedade atual. No entanto, podemos buscar dados 

históricos que apresentam avanços científicos tecnológicos a partir dos estudos da surdez, 

como os de amplificadores sonoros na esperança de potencializar a audição. Um dos 

exemplos foi registrado pelo então já citado como influente cientista da época Alexander 

Graham Bell e teve como resultado a invenção do telefone. O contexto familiar e profissional, 

em contato com pessoas surdas despertou, desde a adolescência, o cientista desejoso de 

minimizar, os considerados problemas causados pela falta de audição. Paulo Vaz de Carvalho 

(2007, p. 55) resume, em poucas palavras, as convicções de Bell: “Era formado em filosofia e 

acreditava que a ciência podia transformar a sociedade. Inventou o telefone, provando o seu 

domínio sobre a natureza do som e quis fazer o mesmo em relação à surdez”. Audrei Gesser 

também compartilha da ideia de que Graham Bell realizava suas pesquisas motivadas pelo 

Movimento Eugenista7, muito forte nos Estados Unidos, mesmo em épocas anteriores às 

políticas raciais nazistas, cujo objetivo estava ancorado na busca de melhoramentos na raça 

humana. “Dado seu prestígio de homem brilhante na sociedade da época, entende-se que 

Graham Bell contribuiu de maneira crucial para a negação e a opressão da língua de sinais”. 

(GESSER, 2009, p. 51). De certa forma, todo movimento de exploração da fala e negação da 

língua sinalizada não são representações desconectadas das relações de poder, onde haja 

supremacia do ideal de perfeição, do belo, da moral que deve caminhar rumo ao progresso 

científico e econômico nas sociedades idealizadas/capitalizadas que transformam tudo que 

não se encaixam nos parâmetros definidos. 

Consequentemente, a questão linguística e de desenvolvimento da cultura surda 

através da língua gestual ou de sinais não se encontravam na base das representações 

políticas. Conforme Carvalho, na França: 

O Estado centralista defendia uma identidade e uma língua comum a todos os 

Franceses. […] Relativamente a Itália, que até 1870 era uma região dividida em 

vários estados, viveu com sua unificação uma campanha para promover a 

alfabetização do país, criando uma unidade linguística e territorial (CARVALHO, 

2007, p. 63). 

Este cenário de fortalecimentos nacionais foi percebido em todo o continente 

europeu. Nesse caso, os surdos vivendo em comunidade própria, utilizando uma língua não 

representativa da unidade nacional e cultural, atrapalhariam os ideais nacionalistas de 

tornarem os povos habitantes de cada país sua verdadeira nação. Como também uma língua de 

                                                           
7 Eugenia (melhoramento da raça humana). Criado por Francis Galton (1822-1911), que a definiu em 1883, 

como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das 

futuras gerações seja física ou mentalmente.  
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sinais ultrapassaria as fronteiras geopolíticas de cada região o que não atenderiam os objetivos 

dos Estados em sua centralização. Portanto, vários fatores estavam implícitos nas tomadas de 

decisões relativas à educação de surdos. O Método pedagógico foi tomado como forma de 

moldar a educação que melhor atendia a filosofia do Estado, ou seja, produzindo os sujeitos 

desejados. Assim sendo, as representações dos papéis sociais estão, necessariamente, 

condicionadas às questões políticas de desenvolvimento das identidades moldadas no modelo 

de encaixe de projetos, visando os rumos pretendidos à nação historicamente desejada. No 

Brasil, das últimas décadas do século XIX às primeiras do século XX, o cenário político-

social e cultural se apresentava em profunda crise. Mansanera e Silva8 apontam para 

acontecimentos do cenário brasileiro: 

No Brasil dessa época, a Abolição da Escravatura, a Proclamação da República, a 

incipiente industrialização, a nova feição das cidades, o aumento do comércio 

internacional, as correntes imigratórias e, principalmente, a presença de contingentes 

populacionais “livres” concentrados no espaço urbano deram nova complexidade à 

estrutura social do país. Aos dirigentes republicanos interessavam o 

desenvolvimento de um projeto de controle higiênico dos portos, a proteção da 

sanidade da força de trabalho e o encaminhamento de uma política demográfico 

sanitária que contemplasse a questão racial. Abriu-se campo para a proliferação de 

tecnologias e para o trabalho de especialistas que investigavam sobre a saúde dos 

imigrantes, a situação sanitária dos portos, o dia-a-dia das cidades, a higiene infantil, 

os hábitos e costumes populares, a eugenia ou “ideal de branqueamento” do povo 

brasileiro, o trabalho fabril, o mundo do crime, etc. O discurso médico-higiênico 

acompanhou o início do processo de transformação política e econômica da 

sociedade brasileira em uma economia urbano-comercial e expressou o pensamento 

de uma parte da elite dominante que queria modernizar o país (MANSANERA & 

SILVA, 2000, p. 117). 

No relato acima, os autores apontam para uma conjuntura tanto política, como de 

estrutura material ou moral, um tanto problemática, quando pensada na situação dos surdos 

in/exclusos nesta sociedade. A sorte das pessoas excluídas, sejam as pessoas do sistema 

social, econômico, político, étnico e/ou cultural, sofriam as consequências crescente de um 

projeto de sociedade pautado nesta concepção de modernidade, que cada vez mais exigia uma 

“formatação” dos sujeitos nos modelos requisitados. Como resultante, podemos perceber 

algumas relações das mudanças ocorridas na educação de surdos nas últimas décadas do 

século XIX. Nesta época, embora existissem escolas oralistas, o método manualizado era 

aceito e consistia no uso dos sinais, de acordo com a obra do educador francês Abade L Épeé. 

Também no contexto norte americano, as escolas que trabalhavam com a língua de sinais 

                                                           
8 MANSANERA, Adriano Rodrigues. SILVA, Lúcia Cecília da.  A Influência das Ideias Higienistas no 

Desenvolvimento da Psicologia no Brasil. Psicologia em Estudo: DPI/CCH/UEM, v.5, n.1, p. 115-137, 2000. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pe/v5n1/v5n1a08.pdf Acesso em 02 de setembro de 2017. 
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tinham se expandido graças aos esforços de Laurent Clerc, fundador da Língua de Sinais 

Americana (ASL) e Edward Gallaudet, filho de Thomas Gallaudet, que foi o responsável por 

trazer o professor Clerc para a criação da primeira escola de surdos do E.U.A. O Congresso 

Internacional de Educação de Surdos realizado em Milão, no ano de 1880, tirou o direito de 

escolha dos surdos optarem pela utilização da língua de sinais, uma vez que, tudo fora 

organizado e decidido pela comunidade majoritária ouvinte.  

Usando as palavras de Oliver Sacks:  

Os próprios professores surdos foram excluídos da votação, o oralismo saiu 

vencedor e o uso da língua de sinais na escola foi oficialmente “abolido”. Os alunos 

surdos foram proibidos de usar a própria língua “natural” e, dali por diante, forçados 

a aprender, o melhor que pudessem, a (para eles) “artificial” língua falada. E talvez 

isso seja condizente com o espírito da época, seu arrogante senso da ciência como 

poder, de comandar a natureza e nunca se dobrar a ela (SACKS, 2010, p. 35). 

Portanto, podemos considerar que o Congresso de Milão foi um crime internacional 

praticado contra a cultura e identidade surda. Nesse sentido, os fatos que ocorreram neste 

congresso, por si só denunciam a questão da supremacia e hegemonia da língua falada pelos 

ouvintes, explícita no ato do congresso ter sido organizado por ouvintes, retirando, contudo, o 

direito de representação dos anseios da comunidade que utilizava a língua de sinais. Embora 

alguns surdos tenham assistido a nenhum deles foi destinada a função de delegado, portanto, 

sem direito a ser representado pelo voto. 

Dentre os nove países participantes desse congresso, somente os representantes dos 

Estados Unidos e da Suécia mantiveram os votos a favor do ensino com a língua de sinais. O 

Brasil não foi participante, mas as oito resoluções aprovadas foram decretadas em nível 

mundial. A partir de então a língua oral se tornou obrigatória em todos os sistemas de ensino, 

intensificando todo o processo de treino da fala, estando o aluno surdo estudando em escola 

especial ou escola comum. 

Embora a língua de sinais tenha permanecido proibida, o uso nos estabelecimentos 

educacionais, por quase um século, ela manteve-se viva graças à persistência dos Surdos por 

usarem os sinais na prática de conversação nos ambientes onde a força coercitiva não os 

alcançava. Ou seja, nas associações, nos grupos de lazer e demais encontros onde reunia os 

membros da comunidade surda. Mesmo assim, não foi possível evitar o grande atraso 

representado na vida escolar, considerando que a educação oralista, não surtiu os resultados 

esperados em relação à aprendizagem da língua oral e escrita. No contexto social e cultural, as 

reais possibilidades do desenvolvimento da fala e os castigos sofridos por não alcançarem tais 
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objetivos resultaram, na maioria das vezes, em conflitos identitários e de pertencimento a uma 

sociedade. Talvez este seja o maior conflito que atualmente os Movimentos Surdos procuram 

debater e defender, com pontos de vistas voltados à construção dos conceitos relacionados ao 

pertencimento à comunidade de língua de sinais, de identidade e de cultura surda, ou seja, 

tenta-se minimizar o efeito castrador que vigorou por quase um século. Segundo Saks (2010)9, 

“O oralismo e a supressão da língua de sinais acarretaram uma deterioração marcante no 

aproveitamento educacional das crianças surdas e na instrução dos surdos em geral”.  

Ao longo da história, bem como em tempos atuais, não podemos negar influência na 

escolha da escola e língua para os surdos, tendo em vista a ideologia pregada pelos muitos 

anos de oralismo oficializado mundialmente e implantado pelas diretrizes do congresso de 

Milão. Tomamos como exemplo as diferentes representações no reconhecimento do surdo 

enquanto possuidores de diferenças culturais ou de deficiência auditiva. Os conflitos culturais 

podem iniciar no próprio contexto familiar em relação ao nascimento de uma criança surda. 

Geralmente os pais ouvintes esperam receber filhos ouvintes e, quando se veem na condição 

de criar e educar uma criança surda, encontram dificuldades diante de uma sociedade 

organizada para os indivíduos ouvintes. Daí todo um desarranjo para adaptar-se à nova 

realidade, dispensando a maior parte do tempo em buscar uma solução que possa minimizar 

os efeitos, situando-se a partir da concepção da medicalização da surdez que, arraigados 

historicamente pelas concepções higienista, são impelidos na busca imediata de recursos 

médicos e protéticos que resultem na minimização dos efeitos da diferença, seja na 

comunicação ou em termos culturais. Nesse sentido, percebe-se a falta de formação e 

politização em relação a possibilidade de iniciar, o quanto antes, na comunidade de línguas de 

sinais, como um direito cultural e uma preparação para o bilinguismo, considerando que, nas 

duas concepções o indivíduo poderá transitar. 

A criança surda, nascida numa família em que os pais também são surdos, encontrará 

a base para a comunicação, haja vista estarem todos pertencentes ao mesmo ambiente cultural 

em relação ao uso da língua de sinais. No seio familiar, a criança desenvolverá a competência 

linguística, porém, em relação ao social e educacional, estará nas dependências das condições 

que a sociedade e o Estado oferecem, ressaltando que houve um considerável avanço a partir 

da oficialização da língua, do empenho dos sujeitos surdos em comunidade que se 

                                                           
9 Como resultado do Congresso de Milão, os alunos surdos passaram a ser ensinados por professores ouvintes. A 

proporção de professores surdos, que em 1850 beirava os 50%, diminuiu para 25% na virada do século e para 

12% em 1960. 
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identificam, politizam-se e constroem suas identidades a partir da cultura surda. Conforme 

Strobel (2015, p. 12): 

Mas o que ocorre verdadeiramente é que, no encontro do surdo com outro surdo que 

também usa a língua de sinais, se faz brotar novas probabilidades de subjetividades, 

de compartilhar a cultura, de aquisição de conhecimentos que não são plausíveis por 

meio da língua oral e da cultura ouvinte. Nota-se que dessa forma a identidade está 

relacionada tanto aos discursos produzidos quanto à natureza das relações sociais, 

isto é, pode ocorrer nas fronteiras identificatórias entre o próprio sujeito surdo e o 

sujeito ouvinte, quando obtém a consideração dos demais membros do povo surdo 

na comunidade à qual pertence. 

A autora faz referência à identidade, ao discurso produzido e a natureza das relações 

sociais. É, neste sentido, que são identificadas as fronteiras entre os surdos e ouvintes. 

Especialmente quando o ambiente familiar da criança surda é composto, em sua totalidade, 

por pessoas que ouvem, será o encontro com o outro surdo que poderá fornecer as 

identificações com a comunidade e as diferenças entre a cultura surda e cultura ouvinte.  

Vejamos a seguir um relato de Emmanuelle Laborit que se encontra no livro 

autobiográfico O Vôo da Gaivota (1996). Emmanuelle é surda de nascimento, atriz francesa 

que recebeu o “Prêmio Molière” por sua brilhante atuação teatral em “Os Filhos do Silêncio”. 

O seu depoimento sensibilizou o mundo com a história de vida envolta à sua surdez. No 

trecho a seguir, ela fala da sua experiência enquanto surda de pais ouvintes e dos significados 

do primeiro contato com a língua de sinais. 

Ia fazer sete anos na próxima volta às aulas, e estava no nível pré-escolar. Mas 

minha existência, o universo restrito no qual passava a maior parte do tempo em 

silêncio, iria explodir de uma só vez. Meu pai escutou alguma coisa ao rádio. Uma 

coisa que iria acontecer e da qual eu nunca duvidaria ser um milagre. O rádio, para 

mim, era um objeto misterioso que falava para os ouvintes e com o qual eu não me 

preocupava. Mas, meu pai contou, naquele dia um surdo se manifestara na França-

Cultura. […] O ator e diretor Alfredo Corrado, falava silenciosamente a língua de 

sinais. É uma língua inteiramente diferente, que se fala no espaço, com as mãos, 

com a expressão do rosto, do corpo! Um intérprete traduzia em voz alta, em francês, 

para os ouvintes […]. Os pediatras, os ORL, os ortofonistas, todos os pedagogos 

tinham lhe assegurado que unicamente o aprendizado da linguagem falada poderia 

me ajudar a sair do isolamento. Mas ninguém o havia informado sobre a língua de 

sinais. Era a primeira vez que escutava falar disso, e ainda por cima de um surdo 

[…]. Creio que foi a primeira vez que ele aceitou realmente a minha surdez, ao me 

oferecer aquele presente estimável. Oferecia-o também a si mesmo, pois gostaria 

desesperadamente de se comunicar comigo (LABORIT, 1994, pp. 46-47). 

Entre tantas questões que envolvem o cotidiano das pessoas surdas, há sempre o 

questionamento dos familiares, dos educadores e dos próprios surdos sobre o melhor caminho 

a ser trilhado, considerando as várias visões, concepções e políticas que podem representar 

vieses e resultados diferenciados. As respostas também dependem não só do que já existe e 

pode ser oferecido, seja pela família, pelo Estado e pelas comunidades de surdos. A formação 
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e a informação, quando chegam ao destino certo, e a tempo, contribuem para que decisões 

assertivas sejam tomadas. São essas decisões que fazem a diferença enquanto 

desenvolvimento de uma sociedade mais instruída quanto aos direitos linguísticos, tanto para 

os falantes da língua oral, quanto para os usuários das línguas de sinais. Um dos grandes 

problemas ainda enfrentados são as decisões tomadas por poucos e sem muita certeza da 

validação dos resultados. O Congresso de Milão citado nesta unidade é um exemplo do que 

não se deve repetir. Se os surdos fazem parte de uma comunidade de línguas, no caso 

brasileiro a LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, têm o direito de serem respeitados nesta 

língua, seja em termos educacionais, seja em políticos e/ou sociais. A igualdade de condições 

se alcança à medida que as diferenças sirvam para o enriquecimento da sociedade como um 

todo e não como artificio para o processo de exclusão. 

1.4 Os Surdos como Comunidades de Relações Privadas 

Os surdos se caracterizam como Comunidades de Relações Privadas10 (CRP) dada à 

vinculação a uma língua própria e a um trabalho cotidiano de construção de políticas 

diferenciadas de desenvolvimento da cultura própria em uma comunidade determinada. Por 

muito tempo, a língua de sinais foi sendo usada pelos surdos sem ter o devido o 

conhecimento, nem o reconhecimento do Estado. Sua formação desenvolveu-se na concretude 

do cotidiano das pessoas que necessitavam de uma comunicação que não dependesse do som, 

ou seja, da oralidade e audição, ficando confinada aos usos estritamente comunicativos de 

grupos de pessoas que se encontravam excluídos do reconhecimento oficial linguístico estatal.  

Os dados históricos apresentam ser de longa data o conhecimento de utilização da 

língua de sinais, porém, somente a partir de estudos linguísticos mais aprofundados, 

inicialmente nos Estados Unidos, na Língua de Sinais Americana (ASL) com Stokoe, (1960), 

Klima & Bellugi(1979), Ted Supalla& Carol Padden, (1980) e no Brasil com as pesquisas da 

LIBRAS, por Ferreira Brito (1986), Ronice Quadros (1995), Tanya Felipe (2002), Lodenir 

karnopp (2004), Souza Campelo (2007) e Shirley Vilhalva (2007) foi conferido 

cientificamente o estatuto de língua com todas as estruturas que possuem as línguas orais, 

diferenciando apenas pela modalidade, sendo esta última, visual-espacial. 

A LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, é formada a partir de cinco parâmetros, 

usados na realização do sinal, sendo eles: Configuração de Mãos (CM), Ponto de Articulação 

(PA), Movimento (M), Orientação (O) e Expressão Corporal e/ou Facial, que constitui uma 

                                                           
10 O conceito de CRP tem como referência em ROCHA, Júlio Cézar Barreto Pressupostos de Uma filologia 

Política. Porto Velho: EDUFRO, 2013. P. 169-176. 



41 
 

  

gramática própria, reconhecida como Língua dos Surdos brasileiros pela Lei Federal nº 

10.436, de 24 de abril de 2002 e regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 dezembro de 

2005. 

Sendo uma língua de Comunidade de Relações Privadas, também se enquadra no rol 

das línguas usadas pelas minorias, no Brasil, a par daquelas passíveis de serem encontradas 

também em outras diversas comunidades, de indígenas, de imigrantes ou seus descendentes, 

ou de habitantes em região de fronteira. Segundo Louis Wirth11 (1973, p. 84), “todo grupo 

social se encontra preso a laços territoriais, físicos e ecológicos” bem como salienta que na 

comunidade “uma das principais tarefas de todo grupo humano consiste em criar o sentido de 

participação em comum” (1973, p. 86).  

Sobre a territorialidade, as comunidades de grupos indígenas se encontram 

delimitadas, em fronteiras bem definidas e protegidas legalmente. A Constituição Federal 

(CF) destina o Capítulo VIII, Artigo 231 e 232, para reconhecer a organização social, a 

língua, os costumes, bem como determinar proteção às reservas de terras ocupadas 

tradicionalmente. Existe a territorialidade específica de alguns grupos de migrantes, como nas 

cidades gêmeas de Guayaramerín e Guajará-Mirim, considerados “fronteiriços” por lei, nesses 

municípios limítrofes.  

Podemos também incluir as comunidades afro-brasileira que optam por valorizar o 

fator étnico a partir do território comum, vivência grupal histórico e culturalmente 

constituído. Nesse exemplo, destaca-se a comunidade de Cafundó, localizada em Salto de 

Pirapora, a cerca de 150 km da capital de São Paulo. Uma pesquisa da Unicamp (1978-1988), 

realizada pelo linguista Carlos Vogt e o antropólogo Peter Fry registraram a presença do 

grupo com cerca de 80 pessoas descendentes de escravizados. O território ocupado, segundo 

os relatos colhidos dos habitantes da comunidade, foi doação de um antigo fazendeiro, dono 

de escravizados, para as irmãs Antônia e Ifigênia no século XIX, dando origem às parentelas 

dos Almeida Caetano e as dos Pires. O que destaca esta comunidade de outras remanências é 

o uso da língua “cupópia”, originária de línguas africanas, que continua sendo usada pelos 

moradores de Cafundó, ao lado da língua portuguesa. Assim, os resultados das pesquisas 

confirmaram que “cupópia constituía-se numa língua formada com base no português, no 

kimbundu, além de outras línguas africanas usadas para a comunicação entre diferentes etnias 

                                                           
11 WIRTH, Louis. Delineamento e Problema da Comunidade. In: FERNANDES, Florestan. Comunidade e 

Sociedade; Leitura sobre Problemas Conceituais, Metodológico e de Aplicação. São Paulo: Editora Nacional e 

Editora da USP, 1973. 
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no Brasil escravocrata” e que demonstra a construção étnica e perpetuação como uma 

demonstração de que “a língua, além de promover a comunicação, funcionava como marcador 

de identidade do grupo, composto por descendentes de escravizados”.12 Assim podemos nos 

valer das palavras de Louis Wirth (1973, p.85), quando afirma que “o que torna toda 

comunidade uma sociedade é, aparentemente, o fato de a vida social humana invariavelmente 

envolver certo grau de comunicação”. O autor também apresenta a comunicação humana 

como o fator que diferencia as comunidades humanas das comunidades de animais e 

acrescenta que: 

Na comunidade humana, entretanto, nunca chegamos a esgotar completamente 

nosso poder de análise enquanto não tivermos também compreendido a participação 

dos indivíduos em empreendimentos em comum, nas mesmas esperanças e ideais 

comuns e no mecanismo de comunicação e de interação social, os quais não estão 

embutidos no organismo, mais existem na linguagem, nos símbolos coletivos, nas 

leis e costumes, em suma, numa herança social (WIRTH, 1973, p. 85). 

Sobre questão territorial e línguas, podemos destacar também os indígenas que 

utilizavam diferentes famílias linguísticas e acontecia étnica e culturalmente em espaços 

determinados, porém de marcado cunho histórico. Com o passar do tempo e, segundo a 

necessidade política de manutenção do Estado, o uso das línguas indígenas, que procurava 

intercomunicar diferentes etnias, foi-se tornando mais sistemático, vindo a formar a Língua 

Geral Paulista (LGP), usada na parte meridional do Brasil, e a Língua Geral Amazônica 

(LGA), mais ao Norte, “tendo sua base geográfica no estado do Grão-Pará, com incursões em 

áreas fronteiriças adjacentes da Venezuela, Colômbia e Peru” (BESSA FREIRE, 2003, p. 94). 

Entretanto, em relação a LIBRAS, foi oficializada como língua de comunicação de 

uma determinada parcela da sociedade, ou seja, do povo surdo brasileiro que reconhece no 

pertencimento ao grupo, não simplesmente a surdez em si, mas pelo uso de uma mesma 

língua, considerando que, mesmo com surdez, o indivíduo dependerá da sua própria escolha, 

ou dependerá que seja apresentado à comunidade surda, especialmente quando nascem em 

família ouvintes, já que o seu nascimento não o coloca necessária e naturalmente em contato 

com a Comunidade Surda. Assim sendo, a territorialidade pode ser considerada espaço em 

que a comunidade se reúne, característica bastante forte presente enquanto grupos, sejam para 

o lazer, produções de artefatos culturais e de associações onde se discutem políticas e 

necessidades inerentes. Nesse sentido os surdos são considerados comunidade por reunir um 

conjunto de pessoas que “falam” a mesma língua e compartilham a Cultura Surda. No 

                                                           
12 AVANCINI, Marta. Cafundó retrata contradições do Brasil contemporâneo. Jornal da Unicamp. 14 a 27 

de abril de 2014. Campinas, 2014. Mais informações podem ser encontradas na obra Cafundó: África no Brasil 

dos autores Carlos Vogt e Peter Fry, publicado pela Editora Unicamp. 
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entanto, podemos destacar uma segunda língua de sinais, a Língua de Sinais Kaapor Brasileira 

(LSKB), utilizada pelos indígenas Urubu-Kaapor. Esse grupo étnico concentra-se no 

Maranhão, em reserva indígena homologada pelo Decreto n.º 88.002, de 1982, portanto com a 

área territorial delimitada. 

Segundo Darcy Ribeiro: 

Os índios Urubu constituem a última tribo ainda relativamente numerosa 

representativa da cultura dos grupos Tupi, que ocupavam a costa brasileira por 

ocasião do descobrimento e que mais influíram na formação do povo brasileiro. Um 

estudo aprofundado de sua cultura poderá contribuir, por isso mesmo, para uma 

compreensão mais acurada de uma das matrizes fundamentais da sociedade 

brasileira (RIBEIRO, 1962, p. 370). 

Com a chegada dos europeus, os Kaapor, resistentes ao processo de aculturação, foram 

adentrando à selva, procurando manter a sobrevivência do grupo étnico, por isso foram 

considerados pouco amistosos, vindo a ocorrer encontros mais pacíficos por volta de 1928. 

Para Ribeiro (1962, p. 372), “a história recordada destes índios indica que eles começaram a 

transpor o Gurupi para seu território atual, acossados por extratores de produtos florestais”. 

A cultura é referenciada pela mata, inscrevendo-se na própria mitologia da criação do 

mundo através da floresta, motivo pelo qual há grande preocupação em preservar a natureza. 

Segundo a crença destes, a floresta em pé é a “mãe” do povo. No entanto, o que coloca esta 

comunidade de relações privadas em destaque é o uso das línguas orais e de sinais. Por 

possuírem uma considerada taxa de surdez, sendo em média um surdo para cada setenta e 

cinco ouvintes, a tribo possui a LSKB, que é aprendida por todos os indígenas, sendo eles 

surdos ou ouvintes, proporcionando uma maior interação e comunicação entre todos os 

membros. 

No Brasil, Lucinda Brito inicia seus importantes estudos linguísticos em 1982 sobre 

a Língua de Sinais dos índios Urubu-Kaapor da floresta amazônica brasileira, após 

um mês de convivência com os mesmos, documentando em filme sua experiência. 

[…] Lucinda Brito, porém, constatou que a mesma se tratava de uma legítima 

Língua de Sinais dos surdos, pelos mesmos criada. O interessante de se observar, no 

caso dos Urubu-Kaapor, é que os ouvintes da aldeia “falam” a Língua de Sinais e a 

língua oral, evidentemente, enquanto que os surdos se restringem à Língua de 

Sinais. Assim, os ouvintes da aldeia se tornam bilíngues, enquanto os surdos se 

mantêm monolíngues (RAMOS, 2004, p. 5). 

A pesquisa realizada por Lucinda Brito trouxe importantes contribuições para os 

estudos linguísticos. A partir desta constatação, a comunidade científica da área encontra 

campo para investigações, tanto no intuito de encontrarem línguas ainda não pesquisadas, 

como também de realizarem estudos comparativos, haja vista comprovada a existência de 

duas línguas de sinais: a LSKB e a LIBRAS. 
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Observamos que as duas línguas de sinais brasileiras pertencem às Comunidades de 

Relações Privadas, reunindo usuários surdos de dois distintos grupos de um mesmo país. 

Segundo Rocha (2013, p. 174), aplicando teoricamente os Pressupostos de uma Filologia 

Política apresenta três níveis de instrumentalização da língua em Comunidades de Relações 

Privadas. Num primeiro estágio predomina as relações interpessoais do qual deriva a 

formação do léxico que compõe a língua; em seguida esta língua usada pelos povos passa a 

ser subordinada ao poder público sendo formalizada ideologicamente conforme os preceitos 

do Estado; e por último Estado e entidades privadas irão manter o relacionamento 

institucionalizado “simbolicamente como signo de identidade coletiva una”. 

Comparando a formalização da língua de sinais e a utilização nas relações 

interpessoais ainda se encontra restrita ao próprio grupo na informalidade ou institucional 

com o predomínio em ambientes educativos com a participação de interpretes fazendo a ponte 

para a língua oral e oficial do “país ouvinte”. A regulamentação da Lei de LIBRAS tem 

proporcionado abertura para que a comunidade de surdos possa contar com esta língua 

interpretada nos ambientes onde a coletividade está representada majoritariamente pela 

Língua Portuguesa escrita. Como nos casos dos documentos, que oficializam a participação 

do surdo em eventos, que requeiram o uso do português escrito, coloca o usuário da língua de 

sinais em situação menos favorecida ao serem confrontados pelas diferenças linguísticas. O 

Art. 4º, parágrafo único da Lei n.º 10.436/2002, expressa que a Língua Brasileira de Sinais 

não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Porém, há casos em que a 

língua própria das relações dos surdos torna-se uma questão de direito e respeito às igualdades 

de oportunidades. Já se tem iniciado uma luta e ainda que timidamente, começam a ser 

considerados os recursos tecnológicos com produção do léxico da língua documentada, não 

pelos símbolos escritos, mas com os signos sinalizados em vídeos. Talvez esse seja um dos 

meios que carecem de ser aperfeiçoados e maciçamente utilizados onde requeiram uma 

documentação comprobatória em língua de sinais, inclusive avalizados e institucionalizados 

pelo poder do Estado.  
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SEÇÃO II- CRÍTICA DAS TEORIAS PEDAGÓGICAS E ESTUDO DA LIBRAS 

Através da sua permanente ação transformadora da realidade 

objetiva, os homens, simultaneamente, criam a história e se fazem 

seres histórico-sociais. 

(Paulo Freire, 1987)  

 

 

Trataremos agora de efetuar um levantamento histórico-crítico de teorias pedagógicas 

responsáveis por uma perspectiva da educação de surdos, procurando contextualizar e 

compreender as representações que estão na base das práticas do Oralismo, Comunicação 

Total e Bilinguismo, direcionando a discussão para o mundo da Cultura e Identidade Surda. 

Assim, consideramos importante para o avanço do nosso trabalho apresentar a 

Educação de Surdos a partir da aceitação da LIBRAS, refletindo sobre as abordagens 

Educacionais na Perspectiva político-cultural e seu viés historiográfico. Trata-se de 

compreender as influências das representações da surdez, observando as comunidades de 

relações privadas, a partir de um ponto de vista que adverte as barreiras que impedem a 

formação educacional, cultural e social plena das pessoas surdas, como pessoas 

contemporâneas da sociedade brasileira. Nesse sentido, consideramos pertinente uma reflexão 

crítica, sociopolítico, sociocultural, socioeconômico e histórico-cultural. 

2.1 Educação de Surdos e aceitação da LIBRAS 

Na primeira seção deste trabalho, abordamos a educação de surdos que está 

registrada historicamente. Contextualizamos a chegada do primeiro educador de surdos em 

1856, que deu início à primeira escola para pessoas com surdez no Brasil. Era também o 

início da construção de uma língua que representaria para os surdos brasileiros o direito de 

comunicar, expressar sentimentos, pensamentos e adquirir conhecimentos necessários para o 

usufruto dos bens culturais e sociais considerados de direito a todos. 

Nesta segunda seção, pretendemos continuar nossa reflexão, buscando compreender 

como as questões educacionais, teóricas e práticas, vêm influenciando a educação de surdos 

especialmente com a atenção voltada à aplicação da Língua Brasileira de Sinais.  

Cabe voltar um pouco na história para registrar que, o primeiro material impresso 

dos sinais utilizados no Brasil, data de 1875. Os desenhos dos ícones representavam as 

configurações de mãos e movimentos, sendo este último em forma de pontilhados para se dar 

a ideia na leitura para a reprodução. O livro recebeu o nome de Iconografhia dos Signaes dos 

Surdos-Mudos e foi elaborado por um aluno do Instituto de Surdos-Mudos do Rio de Janeiro, 



46 
 

  

Flausino José da Gama que, tendo adquirido os sinais durante seu estudo, acabou sendo 

contratado pelo então diretor Tobias Leite para ser o repetidor, ensinando os outros alunos 

surdos a se comunicarem. 

Flausino sempre foi muito referenciado entre os surdos como o criador do primeiro 

dicionário de sinais brasileiro, embora tenha se inspirado na obra de Pellisier, professor do 

Instituto de Paris, conforme escrito na própria apresentação do livro e acaba por referenciar a 

raiz francesa da língua. E assim, pelo fato de ter sido um educador francês o primeiro 

professor surdo a manter o contato educacional com os surdos brasileiros, conforme aponta 

Gesser (2009. P. 35), “na Libras se observa algum tipo de influência dos sinais franceses”.   

E é exatamente a utilização da língua de sinais, ou a falta dela, que vem sendo 

motivo de grandes discussões no desenvolvimento da escolarização de surdos. Essa 

preocupação se destaca à medida que a comunidade surda passa a reivindicar e, educadores 

especialistas passam a considerar o papel da língua de sinais no desenvolvimento linguístico 

como fator primordial para o desenvolvimento cognitivo, psicológico, cultural e social das 

pessoas surdas. 

Assim, a língua de sinais começa a ganhar espaço e a representar também a exigência 

de mudança na abordagem, inclusive pela necessidade de reorganizar a educação de surdos a 

partir de novos paradigmas, considerando haver questionamentos sobre os desastrosos 

resultados do oralismo puro que vigorou por muito tempo. O esforço de fazer esta transição 

nos paradigmas para mudar a concepção de ensino não dependia apenas de boa vontade e sim, 

de grandes investimentos por parte do Estado na elaboração e execução de políticas para a 

preparação dos profissionais e inclusão da língua nos currículos dos cursos de formação. 

Por volta dos anos de 1960, uma nova abordagem denominada de Comunicação 

Total passou a fazer parte do ensino para surdos. Teve seu início nos Estados Unidos e aos 

poucos ganhou espaço também no Brasil. Segundo Gládis Perlin e Karin Strobel (2009, p. 

20):  

A Comunicação Total inclui uma gama de instrumentos linguísticos, ou seja: língua 

de sinais, língua oral, gestos, fala, leitura labial, alfabeto manual, leitura da escrita, 

ritmo, dança. Em sua prática incorpora ainda o desenvolvimento da fala mediante 

uma atividade com repetição ritmada, dos restos auditivos com o treinamento do 

som para estimular através de uso constante, por um longo período de tempo, 

aparelhos auditivos individuais e/ou sistemas de alta fidelidade para amplificação 

em grupo. Visa desenvolver as habilidades de fala, mediante treino rítmico corporal 

e articulação ritmada. Para isto se serve de qualquer artefato, mesmo a língua de 

sinais é usada com a intenção de ensino da fala ou do português. 
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Sobre esses pressupostos, Perlin e Strobel descrevem as práticas que passaram a 

constituir o cotidiano das salas de aula e, embora a oralização ainda fizesse parte das 

atividades desenvolvidas na escola, as mãos já iam ganhando liberdade no longo processo de 

consolidação da língua, considerando assim, um período de transição na constituição do 

ambiente escolar. 

As críticas a esta forma de trabalho baseiam-se no argumento de ser prejudicial o 

desenvolvimento da LIBRAS, conforme Perlin e Strobel, uma vez que “Essa modalidade 

mista produziu um problema que é até hoje contestado pelos surdos, ou seja, a mistura de 

duas línguas, a língua portuguesa e a língua de sinais resultando numa terceira modalidade 

que é o “português sinalizado” (2009, p. 21). 

De acordo com as políticas de inclusão, considerando que nem todos os profissionais 

atuantes com surdos recebem formação adequada, pode acontecer de não se aplicar 

conscientemente uma abordagem definida. O pouco domínio da LIBRAS e das metodologias 

inapropriadas poderá fazer com que o professor lance mão do que lhe é disponível, seja 

oralização, seja de sinais fora da estrutura gramatical, o que dificulta a compreensão da 

informação mesmo quando o sujeito surdo já possui uma base linguística formada, ou seja, o 

pleno domínio da língua de sinais. Caso seja um aluno surdo, vindo de família ouvinte, que 

não obteve os referenciais da língua usada na comunidade surda, pode acontecer que as 

dificuldades somente sejam reconhecidas quando confrontadas em situação real de uso com 

os pares mais experientes em Língua Brasileira de Sinais. Nesse segundo caso, além da falta 

de compreensão, pode ocorrer deformação de aprendizagem. Nas duas situações há 

comprometimento na apreensão dos conteúdos trabalhados, onde o domínio da língua na qual 

a informação está sendo colocada, é primordial para bons resultados.  

Em relação à situação dos alunos surdos Ronice Müller de Quadros (1997, p.23) 

afirma que: 

Apesar de não haver um levantamento exaustivo sobre o desempenho escolar de 

pessoas surdas brasileiras, os profissionais e a sociedade surda reconhecem as 

defasagens escolares que impedem o adulto surdo de competir no mercado de 

trabalho. Nas escolas brasileiras, é comum terem surdos com muitos anos de vida 

escolar nas séries iniciais sem uma produção escrita compatível com a série. Além 

disso, há defasagens nas demais áreas previstas para as séries considerando o 

currículo escolar. 

Não há como esperar melhorias na qualidade do ensino sem investimentos na 

educação. Concordamos com a existência de leis que garantam a formação, mas também 
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existem escolas brasileiras que ainda não contam com o quadro de professores e intérpretes 

especializados. Os cursos de graduação, ou mesmo os de formação continuada oferecidos pelo 

Estado, nas Secretarias de Educação, nem sempre são suficientes para um maior 

aprofundamento, sendo preciso, na maioria das vezes, uma busca por complementação, seja 

com esforço e recursos próprios, ou em contato com as comunidades surdas, considerando 

que a aprendizagem de uma língua exige um tempo de maior dedicação, não suficientemente 

encontrada nas disciplinas de curta duração ou de formação descontínua. 

Outra questão que deve ser levada em consideração pela influência na aprendizagem 

da LIBRAS, não somente em suas formas estruturais que irá fazer diferença para pessoas 

ouvintes que têm internalizada a estrutura do português, mas também para o surdo que precisa 

constituir-se a partir de referências identitárias e linguísticas, trata-se da presença de 

professores surdos.  

Nesse sentido Fernandes (2003, p. 41), entende que deve ser ter “o reconhecimento 

do espaço prioritário dos adultos e profissionais surdos no processo educacional, favorecendo 

a formação da identidade das crianças e a vivência de aspectos culturais da comunidade 

surda”. Assim sendo, especialmente importante para as crianças que pertencem a famílias 

ouvintes e necessitam da presença de pessoas surdas como modelo cultural.   

Das propostas pedagógicas desenvolvidas na educação de surdos vimos até aqui que 

o poder ouvintista impôs quase um século de proibição mundialmente da língua de sinais 

utilizando-se do método “Oralismo Puro”. Representando o início de um processo educativo 

mais flexível a “Comunicação Total” lançou mão de todos os recursos no sentido de facilitar a 

entrada do surdo para a comunidade ouvinte. Já o “Bilinguismo” é a mais recente proposta 

educacional no Brasil, e vem ganhando espaço pelo forte movimento da comunidade surda 

para que seja consolidada. Segundo Quadros (2003, p. 27), essa proposta é usada por escolas 

que se propõe a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar, ou seja, para que o 

ensino seja considerado bilíngue, deve ser oferecido ao aluno surdo a aprendizagem da 

LIBRAS e da Língua Portuguesa na modalidade escrita. Conforme o Decreto 5.626/2005, Art. 

22, § 1º “São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e 

a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no 

desenvolvimento de todo o processo educativo”. 

Quanto à organização educacional que adote a proposta bilíngue, não se enfatiza que 

devem estudar nesta escola, somente alunos surdos. Os alunos ouvintes poderão estar 
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matriculados, desde que estejam de acordo com o processo de ensino que se utiliza da língua 

portuguesa na modalidade escrita e a LIBRAS como língua de instrução, interação e 

comunicação. Acredita ser possível valorizar a inclusão educacional e social ao despertar no 

aluno ouvinte o desejo de aprender a língua de sinais. Para além de uma ação afirmativa, 

tratar-se também de uma ação inclusiva reivindicada pela comunidade surda, familiares e 

profissionais da área que considera legítima tal reivindicação. O trecho a seguir faz parte da 

justificativa do Projeto de Escola Pública Integral de Educação de Surdos13 liderado pelo 

Movimento Nacional em Favor da Educação e da Cultura e FENEIS do Distrito Federal. 

Nos últimos anos, a inclusão dos surdos à sociedade abriu-lhes uma grande 

possibilidade de exercerem a cidadania. Por isso, todos nós queremos a inclusão, 

mas não podemos nos esquecer de que a diversidade humana precisa ser respeitada, 

mesmo nos espaços inclusivos. Uma política de educação inclusiva para os surdos 

precisa, contudo, levar em consideração suas especificidades linguísticas, culturais e 

identitárias. A diversidade para a unidade e a diferença para a equidade são marcas 

importantíssimas para tornar acessíveis as relações sociais e o conhecimento 

humano adquirido ao longo dos milhares de anos de existência da humanidade 

(2011, p.3). 

Com relação ao desenvolvimento da oralidade, tão aclamada nos dois métodos 

pedagógicos, que vigorou anteriormente, não se faz presente nos objetivos da educação 

bilíngue para surdos. Quadros (1997) faz referência à sugestão apresentada por Ferreira Brito 

(1995) ao afirmar ser mais interessante trabalhar na aquisição de conceitos e desenvolvimento 

do sistema semântico, ou seja, criar significados internalizados. A discussão acima suscita 

uma reflexão mais profunda, e talvez, mais difícil de ser analisada do ponto das condições de 

aceitação das diferenças linguísticas e de identidade. Ao receber o aluno ouvinte, a escola 

bilíngue que tem a língua de sinais como primeira língua, realiza o processo inclusivo destes 

alunos no ambiente cultural e linguístico visual-espacial. Dessa forma há uma real 

necessidade de aceitação e negociação entre os falantes pela utilização da língua de sinais no 

processo de aprendizagem e de conversação. 

No entanto, considerando as diferenças individuais, deve ser respeitado o direito 

quando o aluno surdo desenvolver a língua oral e escolher a oralização e leitura labial como 

forma de comunicação para estabelecer o diálogo e a compreensão, inclusive sendo facultado 

o direito de optar pela educação em escola bilíngue ou escola inclusiva no ensino regular, 

desde que também seja oferecido o conhecimento das diferenças culturais. É, nesse sentido, 

um respeito às diferenças e à liberdade como preconiza os direitos da humanidade, como 

                                                           
13 Projeto elaborado pela FENEIS- DF, tendo como Diretor Regional, Messias Ramos Costa e colaboradores. 

Disponível em < http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2013/06/projeto_escola-bil%C3%8Dngue-

feneis.pdf> Acesso em 08 de setembro de 2017. 
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também pode ser um recurso a mais colocado em favor do desenvolvimento do pensamento 

crítico próprio e da comunidade. Vendo por este viés, a surdez não pode ser motivo para 

negação ao indivíduo de participar ativa e politicamente dos ambientes, desenvolver assim, a 

capacidade crítica de entender as necessidades tanto do meio surdo e o relacionamento com a 

comunidade ouvinte, valorizando os artefatos culturais da comunidade de LIBRAS, mas 

também reivindicando a acessibilidade para o usufruto de outros ambientes culturais que é de 

domínio e direito das humanidades. 

2.2 Abordagens Educacionais e Perspectiva Político-Cultural 

Na educação que abrange diferentes abordagens que sustentaram ou ainda sustentam 

a prática, já fizemos alguns apontamentos sobre as propostas de ensino que permearam ou 

ainda permeiam a educação de surdos, sendo elas: o oralismo, comunicação total e 

bilinguismo. Tomando por base a história dos surdos quando relacionadas a estas abordagens 

educacionais percebemos as inúmeras situações de imposição da cultura escolar ouvintista. 

No entanto, as pessoas surdas buscam através de movimentos, de participação nas discussões 

políticas, no engajamento social e de pesquisas educacionais, alcançar o lugar de direito a ser 

ocupado pelas comunidades surdas. Teceremos algumas considerações sobre o 

posicionamento reflexivo com relação a algumas teorias educacionais. 

Para as pesquisadoras surdas Perlin e Strobel, as teorias que fazem parte do princípio 

universal de formarem pessoas, não inclui o Surdo neste modelo. Segundo as autoras: 

A educação moderna visa um objetivo, visa fazer do surdo um não surdo. E teoria 

moderna em educação apresenta uma visão de instrução, de sala de aula, de 

aprendizados objetivos, conteúdos uniformizados, de modelos a serem copiados. Ela 

mantém um aprendizado imparcial que neutraliza as posições de poder, política e 

cultura surda (2009, p. 9). 

Os surdos dependem de um espaço de flexibilidade cultural, de política para uma 

educação que considere a língua de sinais e a cultura surda, porém encontram dificuldades 

para vivenciarem sua alteridade. Conforme o processo educativo que a eles são oferecidos, 

diminuem as possibilidades de construírem identidades autônomas. Assim sendo, na 

concepção ouvintista, ou os surdos aceitam o processo de ensino marcado pela oralização ou 

ficam excluídos dos sistemas escolares. Nas duas situações, o sujeito da cultura surda sofrerá 

a invisibilidade social. 

O pensamento de Perlin e Strobel, na citação acima, leva-nos a identificar uma 

proximidade com as ideias do educador Paulo Freire quando defendia que a educação deve 
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ser emancipadora, um ato político, apresentava clara rejeição à imposição dos conteúdos 

desconectados da realidade social, cultural e política. Na obra Pedagogia do oprimido, o autor 

se refere à “educação bancária” que não considera as experiências, as diferenças culturais do 

aluno e que o conhecimento será igualmente repassado a todos os alunos como forma de 

doação, ou seja, “o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber”. O autor enfatiza que esta visão de educação está fundamentada em “manifestações 

instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que 

chamamos de alienação da ignorância, segundo o qual esta se encontra sempre no outro” 

(FREIRE, 1987, p. 33).  

Em tempos atuais, não podemos admitir uma educação que exclui o aluno das 

questões políticas, inclusive no direito de usufruir do direito a participar das questões 

discutidas em sala de aula, de entendê-las e manifestar as de opiniões, ou seja, participando da 

construção do próprio saber. No entanto, para participar deste processo não pode haver a 

ignorância ou preconceito às línguas utilizadas ato pedagógico e comunicativo. Por isso, há a 

necessidade da língua de sinais para que a educação de surdos faz a diferenças enquanto 

promotora de participação ativa, política, cultural, ou seja, desenvolvida com autonomia. 

Numa sociedade em que a maioria se faz de pessoas ouvintes, a presença do surdo 

pode representar o novo, a nova forma de comunicação e com isto o novo jeito de ensinar. 

Para Paulo Freire “ensinar exige risco, aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de 

discriminação” (1996, p. 39). Para o autor, é uma questão de pensar certo quando se rejeita 

qualquer forma preconceituosa, seja de raça, de classe, de gênero, porque qualquer prática 

discriminatória “ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia”.  

Considerando que o ato reflexivo pode manter uma relação com o ato interativo e 

comunicativo, buscamos as palavras de Paulo Freire quando expressa que: 

Pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam mediados por objeto ou 

objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos. Pensar certo não é que-fazer 

de quem se isola, de quem se “aconchega” a si mesmo na solidão, mas um ato 

comunicante. Não há por isso mesmo pensar sem entendimento e o entendimento, 

do ponto de vista do pensar certo, não é transferido mas coparticipado (1996, p. 41). 

Ao situar a educação como um ato reflexivo, que envolve a relação entre os sujeitos, 

o modelo de escola “bancária” não reúne condições de desenvolvimento deste sujeito 

pensante, seja ele, surdo ou ouvinte. Também da mesma forma a escola, que tem a presença 

de alunos surdos, não pode desconsiderar a importância língua de sinais, pois é através desta 

língua visual espacial que acontece a compreensão e interação dos sujeitos surdos com os 
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outros sujeitos, o desenvolvimento do pensamento e entendimento da realidade social e, por 

conseguinte, tirando o sujeito do isolamento. Conforme Freire, o pensar certo não pode ser 

transferido e sim coparticipado. 

As palavras de lutas em prol do ensino, currículo, cultura, educação, comunicação e 

transformação estiveram ligadas ao compromisso ético e político do educador das classes 

populares e da educação emancipadora, podemos fazer de uma releitura das teorias do 

educador Paulo Freire e assim significar os contextos de lutas da comunidade surda pelo 

reconhecimento do espaço educacional, social e cultural, que constitui o fazer de um povo que 

tem uma língua em comum, que vive, que interpreta e que interage com o mundo carregando 

em si seus significados e ressignificando a partir do contato com a comunidade ouvinte. 

Pensando a educação como um instrumento de libertação, Freire cria o “Círculo de 

Cultura14”, movimento que iniciou em 1963, no Recife e visava desenvolver a alfabetização e 

o letramento de pessoas jovens e adultas das classes populares usando como referenciais para 

a construção do currículo a análise da própria realidade para a realidade, desenvolvendo com 

o educando a leitura da palavra e a partir desta, a “leitura do mundo”. O ponto principal para o 

desenvolvimento era o diálogo, por isso a organização em círculo para facilitar o olhar e a 

interação, “a consciência emerge do mundo vivido, objetiva-o, problematiza-o, compreende-o 

como projeto humano. Em diálogo circular, intersubjetivando-se mais e mais, vai assumindo, 

criticamente, o dinamismo de sua subjetividade criadora” (1987, p.17). Ou seja, revivendo 

tudo em profundidade crítica. No entanto, a mudança da política do Brasil, quando do Golpe 

de 1964, viria impedir a realização do que podia ser a oportunidade de desenvolvimento de 

uma educação mais crítica e política das classes populares.  

Com a tomada do poder pelos militares: 

Paulo Freire foi exilado do país, deixando aqui o sonho de realizar cerca de 20 mil 

círculos de cultura por todo o Brasil. A alfabetização por meio da conscientização 

produzira seus frutos dentro do processo que Paulo Freire denominou como 

“trânsitos de Consciências”. No entanto, com a ditadura, o que menos se desejava 

eram a alfabetização funcional e política (MARINHO, 2009, p. 49). 

Assim sendo, a educação durante o período governado pelo Regime militar, 

intensificou-se no sentido de buscar o aperfeiçoamento para ordem social vigente (o sistema 

Capitalista). Segundo Libâneo (1993, p. 31), a pedagogia tecnicista teve seu início após 1955, 

                                                           
14 Em 18 de janeiro de 1963, iniciava os “Círculos de cultura” em Angicos. Começava-se a alfabetização de 380 

moradores do município, dividido em 11 círculos. Veja-se em Dissertação de Mestrado: MARINHO, Andrea 

Rodrigues Barbosa. Círculo de Cultura: Origem Histórica e Perspectiva Epistemológica. Faculdade de Educação 

de São Paulo. Orientação Nilson José Machado. São Paulo: 2009. 
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com “Programa Brasileiro-Americano de Auxílio ao Ensino Elementar”, mas ganhou força 

após a entrada dos militares no governo. A mudança na orientação política do Brasil junto aos 

esforços econômicos procurou colocar a escola no processo de racionalização do sistema 

capitalista. Os marcos de implantação do modelo tecnicista são as leis n.º 5.540/68 e nº 

5.692/71, reorganizaram o ensino superior e o ensino de 1.º e 2.º graus, estabelecendo como 

objetivos gerais a autorrealização do educando, a qualificação para o trabalho e o preparo para 

o exercício consciente da cidadania. 

Nesse período, a economia brasileira passava por um processo de modernização 

conservadora atrelada ao capital, tendo que reformular relações trabalhistas em moldes de 

uma sociedade caracterizada pelo surgimento de empresas que deveriam ser competitivas, 

dado um novo incremento de mecanização, sob o influxo da expansão do capital. Perante as 

exigências de racionalidade e produtividade e da dimensão que a educação assume perante a 

qualificação para o trabalho. O ensino nos modelos da nova ordem que se instaura, considera 

que o aprender é uma questão de modificação de comportamento, um processo de 

condicionamento através do uso do reforçamento das respostas que se quer obter15 

(LIBANEO, 1993). Ou seja, as instruções visam controlar o comportamento para atingir os 

objetivos estabelecidos.  

Cabe-nos questionar se as pessoas com deficiência estariam contempladas neste 

processo tecnicista. Poderíamos deduzir que, por ser grande a exclusão do sistema escolar 

para a maior parte da população, dificilmente alguém que apresentasse algum tipo de 

deficiência estaria em melhores condições de inclusão no sistema de trabalho. Segundo o 

texto apresentado pelo INEP à XVIII Reunião Conjunta do Conselho Federal de Educação 

(CFE) com os Conselhos Estaduais de Educação (CEE), para a grande maioria da população 

brasileira daquela época, o problema da profissionalização no ensino de 2º grau não existia, 

simplesmente porque a maior parte da população não chegava a ingressar no ensino (1982, p. 

10). Portanto, o Surdo escolarizado poderia passar a competir com maior facilidade nesse 

meio no qual simples escolarização primária era o máximo alcançado.   

Somente a partir da abertura política e da promulgação da Constituição Federal de 

1988, abriram-se os espaços para a formulação de outras leis que exigissem a inclusão de 

                                                           
15 Segundo Skiner, (psicologia comportamental) o comportamento aprendido é uma resposta a estímulos 

externos, controlados por meio do reforço. (LIBÂNEO, 1993, p. 31).  
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todas as pessoas no que se refere aos direitos fundamentais, entre eles o educacional e 

trabalhista. 

No ano de 1990, com a entrada em vigor da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro16, que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União e de autarquias e das 

fundações públicas federais, em seu Art. 5º, § 2º, assegura que as pessoas com deficiência 

possam se inscreverem em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições que 

lhes sejam compatíveis, e que, para tais pessoas, deverão ser reservadas até 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos. 

Também a Lei nº 8213/91, implanta o sistema de Cotas para contratação e inclusão 

de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Este dispositivo significar oportunidades 

de inclusão pela eficiência, “mudando, assim, mentalidades e atitudes, valores sociais, 

culturais e morais fortemente arraigados em nosso país” (SCHWARZ; HABER, 2009, p. 9). 

Esta lei estabeleceu que as empresas com o quantitativo de cem ou mais funcionários devem 

reservar um percentual que varia entre 2% a 5% dos postos de trabalho a ser ocupados por 

pessoas com deficiência, sem que haja discriminação de salário ou critério de admissão. 

Como na educação de surdos deve-se priorizar a Língua Brasileira de Sinais, também 

para a inserção no trabalho se faz necessária. Nesse caso, no ambiente de trabalho de uma 

pessoa surda, são necessárias, além do uso da LIBRAS, a presença do intérprete para a 

tradução e interpretação das palestras, reuniões e outros eventos, para que o trabalhador surdo 

esteja de fato tenha seus direitos linguísticos respeitados. Com os avanços tecnológicos, há 

maiores possibilidades de trocas de informações e comunicações com a utilização de recursos 

que promovem tal acessibilidade, como por exemplo, a comunicação visual, mensagem de 

textos, sinalização luminosa, internet com os aplicativos que facilitem a comunicação. Porém 

a maior importância da língua está no fato de ser a mediadora na relação dos sujeitos. É 

através da língua não que se estabelece o diálogo e segundo Paulo Freire: 

O diálogo não é um produto histórico, é a própria historicização. É ele, pois, o 

elemento constitutivo da consciência que, abrindo se faz a infinitude, vence 

intencionalmente as fronteiras da finitude e, incessantemente, busca reencontrar-se 

além de si mesma. Consciência do mundo, busca-se ela a si mesma num mundo que 

é comum; porque é comum esse mundo, busca-se a si mesma comunicar-se com o 

outro (1987, p. 9). 

                                                           
16 Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais. Publicação consolidada da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determinada pelo art.  13 da lei 

n.º 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112compilado.htm> 
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Nessa perspectiva, podemos considerar como parte da história da educação as 

reflexões sobre as diferentes teorias e sua manifestação na educação de surdos, considerando 

que as escolhas interferem na produção dos significados e consequentemente nos resultados. 

Assim sendo, o diálogo, que com o uso da língua é conferido ao surdo, precisa estar inserido 

na realidade das práticas educativas, tanto como pela interação subjetiva dos sujeitos, como 

para o conhecimento dos objetivos que se pretendem alcançar, sendo uma questão de direito e 

de respeito que faz a diferença quando a escola oferece as condições de acessibilidade por 

meio da língua de sinais e outros recursos visuais.  

2.3 Teorias Pedagógicas e Materiais Culturais 

Os conteúdos culturais são transversais e constituem os domínios de conhecimento 

incorporados pela humanidade, por isso, reavaliados permanentemente, revitalizados e 

atualizados face às realidades sociais. As reclamações dos surdos em relação à escola da 

sociedade ouvintista estão no fato desta não contemplar a cultura surda. Na escola, mesmo 

considerada inclusiva, há uma predominância de aulas expostas por meio da oralidade. 

Sabemos que, mesmo com a presença da intérprete de Libras, muitas informações podem 

tornar-se bem mais significativas para o aluno surdo se for complementado com materiais 

ilustrativos, ou seja, com recursos visuais. Quanto à reivindicação por escolas bilíngues, na 

qual a LIBRAS ocupa o lugar reservado a primeira língua, ou seja, os conteúdos são 

ministrados em sinais e a Língua Portuguesa utilizada na modalidade escrita, pelo fato de a 

aula já estarsendo pensada e planejada para o aluno que faz uso da língua visual espacial, a 

proposta curricular e pedagógica já dispõe de materiais culturais que normalmente são 

favoráveis à experiência linguística, tornando assim, o conteúdo mais expressivo visualmente.  

Conforme objetivos estabelecidos na constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, LDB-EN, Lei nº 9.394/1996, a educação visa o 

desenvolvimento pleno da pessoa, portanto pressupõe que a leitura (em sinais) a escrita (em 

língua portuguesa) sejam instrumentos para que o aluno surdo possa se desenvolver, incluindo 

a autonomia de acesso nos mais diversos textos e contextos representados na história, na 

literatura, na arte, nos materiais impressos como jornais, revistas e por meios da internet que 

pode reunir desde os recursos da escrita, como em vídeo priorizando as imagens e 

movimentos, bem como a interpretação por meio da língua de sinais, para que não se perca o 

sentido da educação. Parece estar se referindo ao óbvio, entendendo que estes objetivos são 

comumente desenvolvidos pela escola. Ou seja, deveriam ser também para os alunos surdos, 
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mas o contexto real da educação destes alunos tem apresentado grande defasagem dos 

conhecimentos. Mesmo quando se trata de ter direitos ao conhecimento e participação em 

manifestações culturais, sente-se em desigual condição de apreciação, ou mesmo de produção, 

pela falta de acessibilidade visual, de comunicação, e de compreensão dos materiais escritos 

numa língua com estrutura diferente da língua manualmente sinalizada ou escrita em sinais.  

As lutas pelo acesso aos diferentes conhecimentos estão intimamente relacionadas ao 

direito de acessibilidade de comunicação. Sobre a importância do ato educativo, Dermeval 

Saviani expõe que: 

A educação, para além de se constituir em determinado tipo de direito, o direito 

social, configura-se como condição necessária, ainda que não suficiente, para o 

exercício de todos os direitos, sejam eles civis, políticos, sociais, econômicos ou de 

qualquer outra natureza (SAVIANI, 2013, p.745). 

Quando o autor fala que o direito à educação é condição necessária para o exercício 

de todos os direitos, podemos situar os surdos como dependente também de políticas públicas 

que garantam o direito básico e fundamental da fruição de Cultura. Saviani (1986, p. 80) 

coloca que “no processo de autoproduzir-se o homem produz cultura” e “isso significa que 

grande parte da população que participa da produção da cultura, não participa da fruição” ou 

seja, as condições econômicas barram muitos brasileiros a terem acesso aos bens culturais, 

como também a falta de acessibilidade torna-se empecilho para que as pessoas com 

deficiência possa ter acesso aos eventos culturais, pois dependem dos tipos de acessibilidades 

necessárias, citando alguns exemplos como: as adaptações arquitetônicas para deficientes 

físicos, de voz e tátil para os deficientes visuais e de interpretação em língua de sinais para os 

surdos. 

A atividade cultural quando apresentada com o recurso da língua oral, irá solicitar a 

presença do tradutor e intérprete da língua de sinais, enquanto o material cultural escrito 

exigirá o domínio da língua portuguesa escrita, que para os surdos representa um alto nível de 

complexidade em decorrência das diferenças linguísticas. Nas duas modalidades, o 

conhecimento prévio da história de sua constituição fará grande diferença na apreensão dos 

significados para relacionar com o conhecimento do mundo ao redor, também pelo fato de ter 

adquirido conhecimentos por meio de conteúdos escolares. 

Pensando a cultura musical, percebemos sua manifestação nos diferentes tempos e 

diferentes sociedades, podendo se fazer presente nas várias fases da vida, das quais e entre 

tantas outras, podemos citar: a canções de ninar, as cantigas de roda, os embalos das danças 
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jovens, os clubes de terceira idade, até mesmo com o término da vida, nos funerais. Porém, 

por pertencer aos diferentes povos, a música também pode ser apresentada socialmente como 

manifestações culturais. 

Como parte de conteúdos escolares, a música pode fazer parte de diversos contextos, 

desde aulas de literatura considerando a função poética da letra, de arte, de história, do canto e 

até ao conhecimento dos ritmos musicais. Ou seja, uma multiplicidade de atividades conforme 

a finalidade educativa e recreativa que se queira utilizar. No entanto, nas escolas, o trabalho 

com música ainda está direcionado às práticas de “cantar”. O que predomina em seu ensino, 

revela o caráter descontextualizado da realidade discente surdo. Por ser um espaço 

pluricultural, pressupõe-se que a escola pode ser uma via de acesso às diversas manifestações 

culturais. No entanto, as práticas musicais estão em desacordo com a especificidade do 

educando surdo no instante que o foco de ensino é a representação sonora, seja pelo canto, 

como também pelo instrumental, não conseguindo atender as características visuais quando se 

é priorizado apenas o som, ou seja, focado no atendimento aos alunos ouvintes que se 

beneficiam da audição e oralização. A possibilidade a ser considerada é a participação por 

meio da língua de sinais. Dessa forma, as letras de canções que oferecem oportunidades de 

significação do cotidiano, da subjetividade, da história, da política, enfim da vida de arte e 

muito mais, devem ser ressignificada e entendida pela pessoa surda na utilização da LIBRAS 

como tradução cultural.  

Os movimentos musicais que representam determinadas culturas expressam muito do 

seu tempo, constituindo-se a partir de então, os elementos de base para uma análise histórica 

das conjunturas sociais que envolvem determinadas estruturas, ressaltando assim, uma 

aproximação também em nossa pesquisa, que, se valendo do movimento musical MPB, 

procura compreender os contextos históricos e culturais sobre o período da política brasileira 

em que governava o Regime Militar. 

2.4 Principais correntes da Historiografia 

Discutir o conceito de História e seu significado acadêmico e/ou social, a princípio, 

aparenta ser de extrema facilidade encontrar respostas haja vista fazer parte do cotidiano 

escolar desde os primeiros anos até os níveis mais superiores. No entanto, torna-se difícil 

oferecer uma definição pronta para este conceito considerando que as diferentes correntes 

procuram estabelecerem respostas de acordo com as determinadas correntes de pensamento.  

Entre as principais correntes historiográficas encontramos a tendência positivista que 
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considera serem as leis naturais imutáveis na construção da sociedade. O trabalho do 

historiador deveria seguir as sequências cronológicas dos fatos por intermédio de documentos 

comprobatórios e dentro dos limites rigorosos da neutralidade, poderia se confiar à História, a 

tradução objetiva da verdade. A preocupação direcionava-se em narrar os fatos históricos 

heroicos das personalidades da sociedade. A história como disciplina representada desta 

forma, estaria calcada nos modelos da escola tradicional liberal, e política do ponto de vista 

dos governos e governantes. Esse entendimento da natureza histórica, registrada por uma 

ciência rígida e regida por leis naturais invariáveis, foi questionado posteriormente por outros 

pensadores, entre eles encontramos Marc Bloch. Segundo este autor “em vão o positivismo 

pretendeu eliminar da ciência a ideia de causa. Querendo ou não, todo físico, todo biólogo, 

pensa através de ‘por quê?’ e de ‘porque…’. Os historiadores não podem escapar a essa lei 

comum do espírito” (BLOCH, 2001, p. 155). 

Na Historiografia marxista, as condições econômicas são determinantes. Segundo 

Saviani, “História é uma das categorias centrais do marxismo. Exatamente por essa concepção 

denomina-se precisamente, materialismo histórico. Tal formulação se deve ao entendimento 

de que o ser humano é produzido historicamente pelos próprios homens” (2012, p. 172). Em 

Marx & Engels (1974), citado por Saviani (2012, p. 173) “o homem se diferencia 

propriamente dos animais a partir do momento em que começa a produzir seus meios de vida 

[…] ao produzir seu meio de vida o homem produz indiretamente sua própria vida material”. 

Assim sendo, com o próprio agir sobre a natureza através dos meios de produção, “o homem 

vai construindo o mundo histórico, vai construindo o mundo da cultura, o mundo humano. E a 

educação tem suas origens nesse processo” (SAVIANI, 2011, p. 81). 

A partir da teoria do materialismo histórico, a concepção crítica da educação, 

concebe essa linha teórica favorável ao desenvolvimento da Historiografia, por considerar 

uma a participação das classes populares e os meios de produção no curso da história, 

diferentemente da história tradicional positivista que considerava os grandes feitos das 

personalidades e instituições das classes elitizadas.  

Eric Hobsbawm, na obra Sobre Teoria expõe sobre a influência marxista na história. 

Segundo o autor: 

O desenvolvimento dessa influência de Marx na literatura histórica não é evidente 

por si mesma, pois, embora a concepção materialista da história seja o cerne do 

marxismo e embora tudo o que Marx escreveu esteja impregnado de história, ele 

próprio não escreveu muita história tal como os historiadores a entendem 

(HOBSBAWM, 1998, p. 172). 
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Nesse sentido, afirma existir materiais e exemplos históricos relevantes, dos quais se 

valeram a ainda se valem muitos historiadores. No entanto, destaca haver três questões pela 

qual não se consegue ver em escritos de Marx, uma produção historiográfica da mesma forma 

que encontramos em outros autores, apontando primeiramente para a dificuldade que o autor 

encontrou para concluir seus projetos literários, segundo, porque suas obras continuaram a 

evoluir após a sua morte e em terceiro pelo fato de “em suas obras de maturidade Marx 

deliberadamente estudou a história na ordem inversa, tomando o capitalismo desenvolvido 

como seu ponto de partida” (1998, p. 173).  

Também Aguirre Rojas, investigador e professor no Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico escrevendo sobre a história crítica 

aponta para as contribuições das lições marxistas, afirmando que:  

A segunda lição importante desta história científica promovida por Marx, continua 

mantendo toda sua atualidade, é o de enfatizar, em todas as suas dimensões, 

temáticas e problemas da história, o seu caráter eminentemente social. Ou seja, além 

de estudar os indivíduos, os grandes personagens de todo tipo e as elites e classes 

dominantes, a história deve investigar também os grandes grupos sociais, as 

camadas populares, as classes sociais majoritárias e o conjunto dos protagonistas até 

muito recente “anônimos”, as verdadeiras forças sociais, os verdadeiros atores 

coletivos que tecem uma grande parte da trama da História (ROJAS, 2007, p. 39).  

Assim sendo, a história crítica mantém seu olhar para os grandes conflitos sociais, 

que a partir das ações de resistências e pensa a história a partir das transformações das 

sociedades humanas, envolvendo os diferentes grupos sociais e levando em conta a cultura 

popular. 

Sobre o movimento historiográfico da Escola dos Annales, teve seu início em 1929 

na França, a partir da publicação da revista intitulada Annales d’Histoire Économique et 

Sociale (Anais de história econômica e social), fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre. A 

proposta teórica da revista procurava fugir da história positivista tradicional e factual, que 

pela sua forma de considerar para o registro histórico somente os grandes feitos políticos 

tradicionais, marginalizava a diversidade da experiência humana. Em Annales deveria haver a 

problematização das atividades humanas e incorporação de outras dimensões como a 

economia e a cultura. Nesse sentido, foi possível repensar o estudo da história incorporando a 

outras ciências sociais, dialogando na interdisciplinaridade. Marc Bloch diz que: “A vida é 

muito breve, os conhecimentos a adquirir muito longos para permitir, até para o mais belo 

gênio, uma experiência total da humanidade” (2002, p. 68). O autor defende a necessidade de 

dialogar com outras disciplinas, pois segundo ele, o historiador isolado poderá compreender 



60 
 

  

apenas parte de seu campo de estudo. Para Marc Bloc:  

A História não era uma ciência qualquer, pois tratava de narração e descrição, 

enquanto a maioria das ciências tratava de classificação e análise. Mas isso não o 

impediu de defender a validade científica da História e de defini-la como a ciência 

do Homem no tempo. Para ele, a verdade era um dos princípios fundamentais da 

História, algo que o historiador deveria sempre procurar identificar. Caberia, assim, 

ao historiador a tarefa de julgar os fatos, tentando alcançar a verdade (SILVA, 2009, 

p. 184). 

A segunda geração dos Annales está representada por Fernand Braudel e compreende 

entre os anos de 1946 a 1969. Peter Burke (1992, p. 31), em A Escola dos Annales descreve 

que: “Braudel foi contratado para lecionar na Universidade de São Paulo, 1935-1937, período 

definido por ele, mais tarde, como o mais feliz de sua vida. Foi no retorno de sua viagem ao 

Brasil que Braudel conheceu Lucien Febvre, que o adotou como um filho intelectual”, 

assumindo a liderança da revista em 1956, isto é, depois da morte de Lucien Febvre. 

Os objetivos principais neste período foram contribuir para que o historiador e as 

ciências sociais entendessem que todas as estruturas estão sujeitas as mudanças mesmo que 

demoradamente, a importância da visão da história como um todo, o significado da maneira 

pela qual se maneja o tempo em histórico e geográfico, o tempo social e individual e o estudo 

do tempo de longa duração interagindo com a economia, a sociedade, a política, a cultura e 

outros acontecimentos.  

A partir de 1970 começa a chamada “Nova História” formada pela terceira geração 

dos Annales, tendo como primeiro substituto de Braudel, em virtude de sua aposentadoria, o 

historiador Jacques Le Goff. Nesse período, aparecem novas abordagens com temas bastante 

diferenciados da primeira e segunda geração. A história passou a considerar a tematização 

sobre a sexualidade, a mulher, a infância, a morte, a doença, a cultura popular, os imaginários 

e outros, como também houve a abertura para ideias vindas do exterior tirando a França do 

centro, como esteve desde a fundação de Annales, pois as inovações aconteciam quase que 

simultaneamente em várias partes do mundo. 

Peter Burke levanta algumas conclusões sobre a Escola de Annales. Segundo o autor, 

as contribuições são profundas, porém um tanto desigual, já que muito se valorizou a era 

medieval e moderna enquanto pouca atenção à contemporaneidade, ou seja, posterior a 1789. 

Mesmo assim para o autor: 

Nomear apenas as mais importantes contribuições da história dos Annales significa 

escrever uma lista por si só impressionante: história-problema, história comparativa, 

história psicológica, geohistória da longa duração, história serial, antropologia 
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histórica (BURKE,2002, p. 89) 

Ou seja, em cada tempo a história foi sendo contada por meio de produções 

intelectuais exigidas pelos modelos das correntes historiográficas, interpretada pelos 

historiadores em suas diferentes concepções, expressivas de cada época, com seus 

respectivos.  

Recordemos  que, após a Escola dos Annales, típico movimento hegemônico até a 

metade do século XX, viria a se desenvolver, no mesmo lado Ocidental do Planeta, a Escola 

de Historia a Debate, impulsionada pelo teórico espanhol Carlos Barros, responsável por 

questionar os paradigmas, sejam aqueles trazidos, sejam aqueles combatidos pelos 

historiadores anteriores, mas que não deram conta de renovar, pelo menos não com esse 

alcance, que viria a assentar-se apenas em 1993, com o seu I Congresso Internacional, 

atingindo os materiais e os objetos da Historiografia. 

Neste sentido, Historia a Debate, organizada em rede, cujo discurso se funda no 

ideal crítico de que “Historia como ciencia está sufriendo una crisis interna en todos sus 

ámbitos”17, torna-se um dos referenciais mais importantes para lidar com os assuntos trazidos 

pela composição político-cultural capacitada a renovar a metodologia que aborda não apenas 

os referenciais das novas tecnologias (se vista além da perspectiva tecnocrática) quanto dos 

movimentos sociais e culturais lastreados por forte participação (ainda que distanciada do 

Estado-nação moderno) de comunidades do tipo dependente de territorialidades alheias, como 

são as sociedades indígenas e os Surdos de modo geral. Dado que estamos na Sociedade em 

Rede (consoante expressão difundida por Manuel Castells nas suas principais obras), 

conseguimos contemplar a identidade surda por intermédio da perspectiva de História a 

Debate. 

Por tudo isso, se demonstra a limitação dos referenciais do século XX, quais sejam, a 

da História “objetivista, economicista, cuantitativista, estructuralista”, que tinha passado a 

dar lugar, nos anos 1970, ao chamado “retorno del sujeto, primero social (historiografía 

marxista angloamericana), después mental (historia francesa de las mentalidades) y por 

último tradicional (biografía, história política)”18. Como forma de avançar mais longe do que 

havia realizado o paradigma anterior, até porque favorecido aquele pelos momentos da II 

Guerra Mundial, a História Crítica como um todo acatou justamente os dados informacionais 

                                                           
17 Veja-se Pablo Guerrero Alonso “Historia a Debate y la historiografía del siglo XXI”. In: 

http://www.elfuturodelpasado.com/ojs/index.php/FdP/article/view/70 acessado em 18/07/2017. 
18 Ibidem. 
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como ponte para o estudo da História, aqui poderá assumir melhor a análise e a interpretação 

político-cultural, portanto, coaduna de modo mais adequado com a Filologia Política. 

Nasce aqui a vivência pedagógica da chamada História em rede e a História 

Culturalista ou norteada por uma metodologia político-cultural que sabe ser a História “total” 

um produto repassado aos clamores da televisão, fora da tecnologia midiática mais hodierna, 

contemplando o feminismo (ou cultura do gênero), a sustentabilidade ambiental, os fatos da 

cultura religiosa, o bilinguismo das sociedades indígenas ou de países ocupados 

idiomaticamente, etc. 

O princípio educativo da História defendido pelo autor no contexto escolar pode ser 

entendido precisamente pela importância da disciplina trabalhada em sala de aula, sabendo-se 

que terá vínculo direto com a vivência estudantil - seja qual for a adscrição culturalista que 

possa possuir a pessoa; e muitas vezes marcada por mais de uma adscrição. Embora saibamos 

que não é somente na escola que se aprende história, especialmente na considerada era da 

informação, onde as pessoas têm inúmeros meios de acessos aos recursos tecnológicos, como 

também pelo convívio social, reiteramos a necessidade da sistematização dos saberes, a 

discussão coletiva e com a presença mais experiente do professor e a validação deste 

conhecimento pela instituição escolar. 

Se os argumentos acima são válidos para os alunos ouvintes, mais imprescindível 

será para os alunos surdos. A razão da defesa do ensino de História na Educação de Surdos se 

justifica pela escassa interação comunicativa. Embora a Língua Brasileira de Sinais tenha 

ganhado espaço, carece da sua efetivação nos diferentes espaços, inclusive no ambiente 

familiar, como também em ambientes virtuais. Se as leis, inclusiva e de acessibilidade 

garantem o direito de o surdo receber na escola o conteúdo interpretado em língua de sinais, é 

na escola que a pessoa surda poderá ter acesso aos conteúdos de história através da LIBRAS. 

Assim também, contar com estratégias pedagógicas visuais organizadas pelo professor torna 

acessível à compreensão da história situada em seu tempo para melhor compreensão e 

contextualização. A língua e a disposição dos recursos pedagógicos visuais devem ser 

entendidas como oportunidade de o aluno surdo interagir com o professor e os colegas, 

questionando a respeito de suas dúvidas e também emitindo as suas opiniões. Sem esta 

interação, dificilmente professor e aluno perceberão os avanços na aprendizagem, como 

também o desenvolvimento do pensamento crítico. 

É neste campo do conhecimento histórico, proporcionado pelas metodologias 
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pedagógicas visuais e virtuais, que este trabalho, nas próximas seções, pretende defender a 

ideia de ser um direito de a pessoa surda usufruir das canções representadas pelo movimento 

cultural da música popular brasileira. Assim sendo, o conhecimento da História do Brasil 

apresentada nas composições musicais de protestos pode representar a ampliação do 

conhecimento de mundo e enxergá-lo pelo viés de uma crítica que se alia as lutas pela política 

de direitos e entre eles o direito à cultura e à língua. Portanto, a concretização desse 

conhecimento pelos surdos consegue ser proporcionado pela tradução cultural. 
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SEÇÃO III- ESTRATÉGIAS E RECURSOS METODOLÓGICOS VISUAIS 

 

…constatamos que há uma escassez de recursos visuais que 

facilitem a acessibilidade dos sujeitos surdos à vida social 

(Karin Strobel)  

 

Nesta seção, buscamos refletir sobre a influência das estratégias e dos recursos 

metodológicos válidos para a construção significativa da aprendizagem, especialmente da 

aprendizagem dos educandos surdos no que diz respeito às diferenças culturais. Consideramos 

a necessidade de ressignificar o conhecimento a partir da Cultura Surda que envolve a 

utilização dos recursos imagéticos, ou seja, que oferecem pistas visuais com recursos 

tecnológicos (vídeos e imagens) válidos para a uma construção significativa da aprendizagem. 

Nesse sentido também a tradução/interpretação em língua Brasileira de Sinais, seja 

em relação à língua oral ou textual garante a acessibilidade, oferecendo ao surdo o direito de 

obter sua formação e informação com os recursos da própria língua, reconhecida e assegurada 

legalmente como um direito conquistado pela comunidade surda.  

3.1 Configuração de Manancial de Referências adaptáveis a cada Público 

Toda ação pedagógica é planejada visando levar o aluno a alcançar o conhecimento 

do que está sendo proposto. Enquanto realização dos variados estudos durante os anos 

escolares, acredita-se estar construindo uma base sólida para que o educando possa usufruir 

deste conhecimento em benefício próprio e da coletividade. Ou seja, adquirir também na 

escola conhecimentos reais de como se processa a sociedade contemplada nos princípios dos 

direitos das humanidades.  

As palavras de Rocha (2013, p. 49), segundo os pressupostos da filologia política, 

chamam a atenção para a importância dos textos que são “capazes de conglomerar grupos 

argumentativos, e mesmo responsáveis pela difusão de certas ideias, no âmbito da cultura e da 

sociedade por meio das palavras escritas ou faladas”. Acrescentamos, no entanto, a 

possibilidade de configuração de que esse manancial de referências adaptáveis ao público seja 

incorporado as metodologias visuais que oferecem a compreensão de diferentes conceitos por 

meio da visão, ou seja, da reflexão e interpretação estimulada e produzida por recursos que 

priorizam a visualização de imagens, considerando que “os sujeitos surdos, com sua ausência 

de audição e do som, percebem o mundo através de seus olhos e de tudo que ocorre ao redor 
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deles” (STROBEL, 2015, p. 45), bem como a interpretação da Língua Brasileira de Sinais 

para que se beneficiem também os membros da Comunidade Surda. 

Lançando mão do argumento da interdisciplinaridade pela qual pode se valer a 

filologia política “que remexerá todo traço significativo da cultura e da história” (ROCHA, 

2013, p. 49), encontramos pertinência nos temas apresentados também em letras de canções 

do Movimento Cultural Brasileiro que contextualiza e registra por meio da música, a crítica a 

um período da história política brasileira. Quando pensamos o sentido das canções chegando a 

um destinatário, cantada e com os conjuntos harmoniosos de sons tanto da fala quanto dos 

instrumentos, inferimos ser o sujeito ouvinte, capaz de beneficiar-se da música pela melodia, 

pela poética, pelo timbre da voz do artista, pelo conteúdo que se transmite, como também 

pelas emoções ou sensações despertadas. Enquanto que para o indivíduo surdo, que faz uso da 

língua visual espacial, grande parte do que foi listado acima, poderá não surtir estes 

resultados. Para assegurar o direito de usufruto do que é socialmente distribuído entre os 

ouvintes, temos a possibilidade de tornar conhecível, pelos recursos da língua e outros meios, 

considerando que em certas circunstâncias, a apresentação somente do texto por escrito não 

seja suficiente para abranger todas as interfaces do conhecimento, necessitando da adaptação 

à Cultura Surda pelos recursos imagéticos e pela língua de sinais. 

Segundo Rocha (2013, p. 50): 

Os argumentos, por definição, apontam, no campo da filologia, a tendências 

sociopolíticas concretas, segundo o contexto particular de cada cultura, tomada esta 

como um singular conjunto de circunstâncias, categoria coletiva, invocadora de um 

estado de desenvolvimento intelectual e/ou ético de uma sociedade acreditada na 

comunidade de língua, sobretudo. 

Dessa forma, podemos considerar que a oficialização da LIBRAS como língua da 

coletividade surda, fez-se pelo reconhecimento da abrangência de circunstâncias para o 

desenvolvimento intelectual, crítico, argumentativo e cultural, tornando oficial a comunidade 

de Língua Brasileira e Sinais. 

Atender a cultura surda em termos de aplicações metodológicas das atividades em 

sala de aula, expressa diferenças quando estas são trabalhadas em turma comum ou classes 

bilíngues para o público surdo. Começando pela organização da turma na escola regular de 

ensino, o aluno surdo é incluído em turma majoritariamente ouvinte atendendo à política de 

inclusão. Nesta organização deverão ser contemplados dois públicos com línguas diferentes 

de instrução. 
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Cabe salientar que existem duas posições em relação à política de educação de 

surdos. Uma diz respeito aos que entendem que os surdos devem ser incluídos em turmas 

regulares de ensino desde os primeiros anos de escolarização e a outra posição pertence aos 

que lutam para que as crianças surdas tenham o direito de estudar com seus pares surdos, 

especialmente os anos iniciais, em escolas bilíngues. 

A inclusão está respaldada em várias leis, tanto no âmbito internacional, como no 

âmbito nacional. O marco maior no Brasil se encontra na Constituição Federal de 1988, que 

traz como um dos seus objetivos fundamentais, o artigo 205 que concebe a educação como 

um direito de todos, o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. Também o artigo 206, inciso I estabelece a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola e o artigo 208, inciso III, a oferta de 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. 

A política de Educação Inclusiva do Ministério da Educação propõe que os alunos 

com surdez que estudam em sala regular de ensino, têm o direito de receber complementação 

através do atendimento em Sala de Recursos Multifuncional. Este atendimento consta de três 

momentos didáticos pedagógicos diferentes, sendo eles: 

Momento do Atendimento Educacional Especializado em Libras na escola comum, 

em que todos os conhecimentos dos diferentes conteúdos curriculares, são 

explicados nessa língua de sinais por um professor, sendo o mesmo 

preferencialmente surdo. […] Momento do Atendimento Educacional Especializado 

para o ensino de Libras na escola comum, no qual os alunos com surdez terão aulas 

de Libras, favorecendo o conhecimento e a aquisição, principalmente de termos 

científicos. Este trabalhado é realizado pelo professor e/ ou instrutor de Libras 

(preferencialmente surdo), de acordo com o estágio de desenvolvimento da Língua 

de Sinais em que o aluno se encontra. […] Momento do Atendimento Educacional 

Especializado para o ensino da Língua Portuguesa, no qual são trabalhadas as 

especificidades dessa língua para pessoas com surdez (DAMÁZIO, 2007, p. 25) 

Assim colocados como forma de organizar os estudos das pessoas surdas enquanto 

educação inclusiva, o aluno estará durante um período juntos com os demais alunos ouvintes, 

com a presença de um intérprete em sala de aula e no contraturno o atendimento especializado 

em LIBRAS, de LIBRAS e em Língua Portuguesa. Caso realmente esses direitos fossem 

garantidos a todos os surdos, a maneira de trabalhar os textos e os contextos estaria em 

vantagem. Porém, decorrente das grandes dificuldades enfrentadas pelo sistema educacional, 

este não garante que todos os alunos contemplados tenham à disposição o quadro de 

profissionais necessários para atendimento conforme garantidos pelas leis de inclusão, 

especialmente no dizem respeito a garantia de acessibilidade que visa dar a oportunidade de 

aprendizagem a todos os alunos, sendo que o não atender atendimento a estes objetivos, 
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produz ainda mais as desigualdades escolares, embora estejam amparados legalmente, o que 

reforça neste contexto os movimentos da comunidade em prol de escolas bilíngues para 

surdos. 

Os textos registrados pelas canções da música popular brasileira, apresentados nesta 

dissertação, reúnem possibilidades de serem interpretados e amplamente estudados na sala de 

aula comum, como também no atendimento educacional especializado em LIBRAS. 

Na sala de aula comum, na qual a língua de instrução é a Língua Portuguesa, o 

professor regente da turma poderá lançar mão dos diferentes recursos visuais para 

contextualizar o momento histórico das letras das canções disponíveis nas mídias, 

especialmente em vídeos, tanto de acervos escolares, como disponibilizados na internet. O 

material escrito contendo fotografias das questões retratadas também serve de pistas visuais, 

sejam nos livros didáticos, jornais, revistas e outros materiais.  

Como estamos tratando da letra da canção como um recurso para educação de 

surdos, o centro de interesse não está na sonoridade e sim visual, porém havendo na sala de 

aula também alunos ouvintes e sendo a música disponibilizada na versão que contempla a 

língua oral, a letra da canção deverá ser deve ser interpretada em língua de sinais, como 

também fazer a interpretação da voz quando sinalizada pelos alunos surdos. Dessa forma, 

necessariamente, o intérprete deverá conhecer o planejamento da aula, como também a 

tradução cultural da letra em questão para realizar uma boa interpretação. Também as 

discussões em sala oferecem oportunidades aos alunos de questionarem, expressarem opiniões 

e é fundamental que o surdo possa estar participando através da língua de sinais, intermediado 

pelo profissional intérprete, no entanto é de grande importância a disseminação da LIBRAS 

entre os professores das turmas e colegas ouvintes para que haja maior interação e autonomia. 

É importante destacar que, o ambiente favorável para a participação espontânea do aluno 

surdo serve como parâmetro para diagnosticar se a metodologia está sendo compreensiva, 

haja vista a pertinência dos questionamentos ou opiniões dos quais os surdos realizarem em 

relação aos conteúdos trabalhados. 

O momento educacional especializado realizado no contraturno é destinado para que 

o professor da área, que domina a língua de sinais, esteja aprofundando o conhecimento com 

os alunos surdos. Entende-se que, o que de alguma forma não foi compreendido na sala de 

aula, seja então debatido e sistematizado no grupo menor, sendo possível o atendimento mais 

individualizado. Este momento permite ao educador selecionar um rol de atividades 
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complementares, fazendo intermediação cultural e trabalhar as diversas fontes das quais se 

tem contato socialmente. Ou seja, fazer cumprir a função cultural e social da escola para os 

alunos da comunidade surda. 

Em se tratando da escola bilíngue a aula, é ministrada em Língua Brasileira de 

Sinais, podendo estar matriculados alunos surdos e ouvintes. Os professores deverão ser 

bilíngues, isto diferencia quando a organização da proposta pedagógica, pois enquanto o 

professor da escola comum pensa a atividade aos falantes da língua da Língua Portuguesa, na 

sala bilíngue será pensada em LIBRAS, ou seja, de acordo com uma cultura surda privilegia 

as formas visuais que possam se apresentar. A forma textual permanecerá a mesma nas duas 

modalidades, isto sendo o português apresentado na estrutura de segunda língua. 

Karin Strobel (2015, p.136) expõe que: 

Considerando que o povo surdo necessita de duas línguas: a língua de sinais na 

comunicação entre seus idênticos e da segunda língua para se integrar à comunidade 

ouvinte, essa colocação reflete a ideia de uma relação intercultural, pois o povo 

surdo pode se aproximar da cultura ouvinte como uma opção e ter uma relação de 

trocas e compartilhação de ambas as culturas, procurando respeitar suas diferenças. 

Como podemos notar, as duas línguas irão se apresentar na mesma medida de 

importância por todas as etapas da educação. Nos primeiros anos de vida e de escolarização, 

como a natureza é visual, as crianças surdas devem estar em contato com os pares surdos para 

aprenderem naturalmente a língua de sinais, o que não impedem que também entrem em 

contato com um diversificado material escrito de gêneros significativo que entrará em contato 

em todas as outras etapas de ensino e socialmente. 

Segundo o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei de 

LIBRAS, no capítulo V, “Do uso e da difusão da LIBRAS e da Língua Portuguesa para o 

acesso das pessoas surdas à educação” diz: 

Art.14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 

pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os 

níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. 

No ensino superior, a Língua Brasileira de Sinais deverá estar presente tanto na grade 

curricular enquanto disciplina a ser ministrada, quanto pela presença do profissional 

tradutor/intérprete, para que a pessoa surda tenha garantida a acessibilidade. Algumas 

faculdades de Educação a Distância têm conquistado o público surdo com a modalidade de 

apresentação das disciplinas em ambientes virtuais, facilitando a colocação de janela para 
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interpretação. As aulas são gravadas com a presença de um intérprete e enviada em sinal 

digital para vários centros de ensino virtual espalhados pelo Brasil. São formações culturais e 

construções interculturais dos povos surdos com os povos ouvintes entrelaçadas no campo 

educacional que favorece também a relação interpessoal, social e profissional pela 

abrangência dos cursos em diferentes áreas. 

O curso de licenciatura em Letras/Libras também é uma importante conquista para a 

formação profissional em nível superior. Criado pela Universidade Federal de Santa Catarina 

em 2006, inicialmente na modalidade à distância em parceria com diversas instituições 

brasileiras. Na atualidade o curso adquiriu também a modalidade presencial, inclusive fazendo 

partes dos cursos de inúmeras instituições, e entre elas a Universidade Federal de Rondônia, 

representando importante ação de desenvolvimento, atendendo prioritariamente as demandas 

de inclusão dos surdos na educação, e posteriormente os ouvintes que escolhe atuar na 

educação de pessoas com surdez. Portanto, assim como apresentamos a possibilidade da 

adequação pedagógica para o trabalho com os diferentes textos nas etapas da educação básica, 

vale também a orientação no nível do ensino superior, sendo que este, tanto tem a 

possibilidade de trabalhar o conhecimento pelo conteúdo textual, como as estratégias 

metodológicas para a formação do profissional da educação de surdos. 

O acesso aos bens culturais, entre eles o acesso educacional, deve estar disponível 

nas mais diferentes formas de acessibilidade e para todas as pessoas, independentemente de 

classes sociais, de condições físicas ou qualquer outra forma, aqui assinalando também os 

direitos linguísticos da comunidade surda. Neste sentido, se garante o direito de 

transformação da realidade, de responsabilidade e capacidades de responder as novas 

situações.  

Podemos considerar pertinentes ao contexto quando Raymand Williams expõe a 

respeito dos marcos que se afirmam como responsabilidade pública, apontando imediatamente 

para as respostas: 

Primero, em el marco de lá educación, podemos buscar nuevas formas de desarrollar 

la capacidade de respuestas y elección personales. Segundo, respecto a la reforma de 

las instituciones y de lalegislación, podemos estar seguros de que nuestra 

organización cultural es, realmente, responsable ante la socied de la cuales uma 

parte tan importante. Terceiro, em el campo de la nueva construción social, podemos 

proponer e intentar convencer acerca de la necessidade de câmbios radicales de 

lainstituciones, para ajustar las necessidades de uma sociedade em desarrollo 

constante (WILLIAMS, 1971, p. 137) 

Encontrando suporte nas palavras do autor, diríamos que, sendo o acesso à educação, 
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a maior forma de garantir o desenvolvimento das capacidades críticas, de acesso à cultura, de 

respostas e de escolhas pessoais. Caso não sejam garantidos os meios de acessibilidade aos 

surdos, o objetivo educacional não terá sido atingido, haja vista os impedimentos ocasionados 

pelas barreiras de comunicação. Nesse sentido, as reformas educacionais e das instituições, 

asseguram aos surdos o direito educacional quando organizam os espaços de forma a tornar 

realidade o acesso aos diferentes conhecimentos mediante a garantia de frequência às etapas 

da escolarização formal, sendo condição primordial a presença da LIBRAS nesta 

intermediação cultural entre surdos e ouvintes para que aconteça o desenvolvimento em 

termos de aprendizagem e de participação social, cultural e inclusive econômica, pelo meios 

que o conhecimento pode lhe proporcionar.  

3.2 Textos como Pretextos 

Estratégias e recursos metodológicos visuais que pautam o trabalho pedagógico são 

considerados essenciais dentro de uma concepção de cultura surda na educação. Entre as 

possibilidades de desenvolvimento de atividades escolares com as letras das canções 

populares, um excelente instrumento de estudo do contexto escrito, enriquecidos com imagens 

em materiais impressos ou em vídeos, bem como o texto sinalizado são possibilidades para o 

desenvolvimento dos alunos surdos quanto a interdisciplinaridade e interculturalidade 

educacional, crítico e social. 

Apresentaremos a seguir algumas fontes de canções da MPB, na forma escrita, 

especialmente as de Chico Buarque de Holanda por aparecer quantitativa e qualitativamente 

disponível para nossa pesquisa, haja vista ser de grande popularidade no meio ouvinte, 

importante para a formação da consciência crítica e incitar inúmeras discussões. 

Consideramos, pelo total de fontes encontradas, a forte probabilidade de contato dos alunos 

surdos com os denominados conteúdos, instigando-nos a pensar a necessidade de promover 

oportunidades de contato mais elaborado, que desperte o interesse em conhecer ou aprofundar 

o conhecimento sobre o determinado período da história política brasileira, um tanto 

complexa em relação às condições em que se passaram, sendo assim necessária a exposição 

para os alunos surdos com os recursos da língua escrita, expressada e dialogada pela Língua 

Brasileira de Sinais. 

Não descartando a disponibilidade de inúmeros materiais escritos disponíveis 

socialmente que apresentam ricas fontes de conhecimentos, admitimos ser o livro didático o 

portador de textos disponibilizado para o trabalho diário do professor de educação básica e 
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simultaneamente utilizado pelo aluno. Uma boa parte do que o aluno se apodera 

cognitivamente desde os primeiros anos escolares estão ali sistematizados. Nossa hipótese 

inicial consiste no seguinte entendimento: se as canções de Chico Buarque aparecem nos 

materiais escritos utilizados pela escola, há uma forte probabilidade de os alunos surdos, em 

algum momento de sua vida escolar, se depararem com o conteúdo musical.  E é considerando 

tal hipótese que, se bem organizado, levando em consideração os recursos de acessibilidade 

pedagógica, os alunos têm aí, a oportunidade de participar do legado cultural do Movimento 

da Música Popular Brasileira pela compreensão dos contextos representados pela escrita e 

imagens, sendo complementado com tradução/interpretação, substituindo a recepção sonora, 

pela percepção visual. 

Nas pesquisas bibliográficas nos livros didáticos e literaturas encontramos Chico 

Buarque destinado às diferentes faixas etárias do alunado.  

Para o público infanto-juvenil, apareceram alguns títulos, citando como exemplo “Os 

saltimbancos”, fábula musical que foi traduzida e adaptada para o português por Chico 

Buarque no ano de 1977. Chico fez a tradução da peça teatral de Bardotti e Bacalov já 

adaptada do conto dos Irmãos Grimm “Os Músicos de Bremem”. No entanto, Chico coloca 

em sua adaptação toda uma crítica, alegoricamente elaborada, podendo ser subentendido em 

relação aos personagens, uma representante do social. Outra obra clássica para as crianças na 

versão brasileira trata-se de “Chapeuzinho Amarelo”. O poema infantil foi escrito por Chico 

Buarque e ilustrado por Ziraldo, editado pela primeira vez em 1979. 

Pertencente ao livro didático destinado à Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

primeiro segmento, 7º Ano. Encontramos “Ciranda da Bailarina” de Chico Buarque e Edu 

Lobo composta em 1982. A problemática proposta pelo texto musical gira em torno de 

questões sociais, sobre as diferenças, as profissões, neste caso também questiona o porquê da 

bailarina, aparentemente, não passar pelas mesmas condições comuns às outras pessoas. 

Expõe sobre a história e a cultura da dança.  

A canção de protesto sobre a ditadura aparece em outro livro da EJA, 8º Ano, na 

unidade Arte - Cultura e Paz. “Apesar de você” música de Chico Buarque lançada em 1970, 

entra como atividade “trabalhando com texto” e aborda questões do regime ditatorial, 

questionando os alunos sobre a intenção de crítica ao contexto político, levando-os a reflexão 

quem era dirigida a expressão “Apesar de Você” já que a censura militar vetava a livre 

expressão que continha de alguma forma crítica ao governo de ditadura militar. 
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Em relação à presença das ideias de Chico Buarque e suas obras na academia, seja 

em nível de graduação ou de pós-graduação, tem alavancados inúmeros trabalhos nos quais 

despontam os mais variados temas como objeto de pesquisa, dentre os quais podemos 

destacar análises discursivas de suas obras, tanto em canções, como romances e peças teatrais. 

Dentre os temas mais encontrados nos trabalhos científicos acadêmicos aparecem o erudito e 

o popular, as mulheres, a poética, a arte, a resistência, a censura, a utopia, o samba, a sala de 

aula e a história, especialmente relacionada ao período de regime ditatorial. Muitas defesas de 

dissertações e teses viraram livros, servindo de materiais bibliográficos para outras pesquisas, 

como também para nortear a ação pedagógica em sala de aula. 

Outra fonte, quase que inesgotável de obras de Chico Buarque, encontra-se em 

formato digital na internet. Considerando que as escolas estão cada vez mais sendo equipadas 

com os laboratórios de informática, amplia-se a oportunidade de fazer uso como ferramenta 

pedagógica para desenvolvimento de variados conteúdos, como já se tem registrado em 

atividade com a língua, a poética, a história e outros mais. Além do acesso proporcionado nos 

ambientes escolares, um grande percentual das pessoas utiliza o telefone móvel, segundo os 

dados do IBGE de 2013, a região Norte apresentou o maior percentual de domicílios que 

utilizavam o telefone móvel celular para o acesso à internet, representando cerca de 75% dos 

usuários. Isso significa que há disponibilidade de acesso para além dos laboratórios, podendo 

fazer parte de instrumento de pesquisa em sala de aula, como também ser estendidos a 

campos maiores de pesquisas em atividades extraclasses, de caráter histórico, político, 

culturais e recreativos. Como nosso foco está em tornar esses conteúdos acessíveis ao surdo, 

cabe salientar a importâncias de aplicativos, já existentes, como ferramenta de acessibilidade 

no celular. No entanto, necessita ainda uma efetivação da política de acessibilidade nas 

páginas da internet para que o surdo tenha direito de acesso aos conteúdos em Língua 

Brasileira de Sinais.  

A exposição dos dados a respeito da utilização de textos de Chico Buarque 

trabalhados na escola como conteúdo de ensino e aprendizagem apontam para a 

transversalidade e popularidade de suas obras. Apresenta-se como oportuno legado cultural, 

crítico e político de grande abrangência, podendo atingir o público brasileiro, escolar e social 

de todas as idades. Portanto, elegível para o trabalho educacional também com o povo surdo, 

desde que seja adequadamente dialogada com a cultura visual e em língua de sinais. 
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3.3 O Texto Escrito com Suportes Imagéticos 

Os textos impressos aparecem com o advento das tecnologias. No entanto a história 

da comunicação humana esteve representada anteriores em outras formas. Raymond Williams 

(1992, p. 186) destaca o início da história da comunicação como inerentes às fontes corporais 

expressivas: “El cuerpo humano, em el sentido más amplio, es el conjunto de fuentes del que 

se desarrolló este tipo importante de comunicación. Esto es así tanto para la forma verbal 

(oral) como para la no verbal (expresión física y gestualidad) ”. Ou seja, considerando as 

formas primitivas que dependiam de fontes físicas, em geral, utilizadas nas relações pessoais 

próximas. Outras fontes de comunicação para a distância foram sendo adaptadas inicialmente 

pelo uso de objetos exteriores “como lacolocación de piedras señalizadoras o las marcas em 

los árboles, y la adaptación o invenciónde objetos físicos para transmitir sonido, como las 

conchas, tamboresy cuernos” (Williams, 1992, p. 87), consideradas pelo autor, etapas 

precoces da evolução cultural. 

A escrita se desenvolveu, não somente como consequência e sim como condição para 

o desenvolvimento das sociedades e o crescente sistema da economia. 

Pero com la expansión de las áreas de comercio, nuevos sistemas de escritura, y 

sobre todo el alfabeto, llevaron las posibilidades de la comunicación instrumental 

más allá de los sistemas institucionales locales, extendiendo de inmediatosu alcance 

y sucontenido, y haciendo posible la dimensión social general, más que el arte 

especializado de la escritura (WILLIAMS, 1992, pp. 188-189). 

Atualmente, contextos letrados estão por toda parte. Embora desde pequenas as 

crianças convivam informalmente com as letras, construindo as bases para seus significados, 

cabe à instituição escolar formalizar e regulamentar o uso da escrita, sendo função do 

professor atribuir o sentido formal da alfabetização, com a preocupação voltada não somente 

para a codificação e decodificação da escrita, como também construir significados para o 

letramento através de atividades sistematizadas, natural a partir da experiência concreta da 

língua oral auditiva quando se tratar de alunos ouvintes, ou seja, com a imersão da pessoa nos 

contextos linguísticos, favorecendo o entendimento de como se processa e se utiliza a leitura e 

escrita, tanto na escola, como na sociedade. 

Para o aluno surdo, nascido em família ouvintes, que geralmente não passa pelo 

contato com a língua de sinais nos primeiros anos da infância, preferencialmente deveria ser 

matriculado em uma sala bilíngue, em que a LIBRAS seja a língua de instrução e a criança 

surda possa adquirir a base linguística em sinais com os pares que também fazem uso desta 

língua. Sendo a criança surda incluída desde o primeiro ano escolar em salas regulares 
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composta pela maioria de ouvintes, com o professor também ouvinte, há de pensado enquanto 

processo diferenciado de aprendizagem, sendo que o professor deverá estar ciente e 

suficientemente preparado para atender as características da cultura surda. É considerável que 

o ponto crítico da educação de surdos em relação ao desenvolvimento tenha como causalidade 

o tratamento igualitário, enquanto o que irá fazer a diferença, é na verdade, o atendimento às 

diferenças que demandam o uso da língua de sinais para a comunicação e a língua portuguesa 

para se apoderar dos conhecimentos escolares universalizados e avalizados pelo sistema de 

ensino. Não sendo respeitadas essas diferenças, muitos alunos que, embora ultrapassem os 

níveis de escolaridade, não conseguem superar as dificuldades no desenvolvimento na língua 

portuguesa escrita e sua utilização no contexto individual e social. 

Figura 4 - trecho da música Apesar de Você de Chico Buarque com recursos ilustrativos19 

 

Fonte:<https://br.pinterest.com/carlapjgomes/m%C3%B4nica-crema/> 

Pela falta de sonoridade ao relacionar as letras com o som, geralmente o primeiro 

contato do surdo com a leitura e escrita não está intermeada pelo ato significativo. Assim os 

recursos imagéticos podem ser requeridos como alternativas pedagógicas visuais que buscam 

complementar a relação palavra e significado ao texto. Segundo Ronice Müller de Quadros 

(1997, p. 95), é uma questão de oferecer um input compreensível aos vocabulários ainda não 

conhecidos oferecendo ilustrações como pistas visuais. 

                                                           
19 Mônica Crema é ilustradora em Design Gráfico.  Amostras de suas frases, pensamentos, desenhos. Disponível 

em: < http://followthecolours.com.br/art-attack/as-iiustracoes-de-monica-crema/> Acesso em 7. Abril. 2017. 
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Consideram-se importantes para a cultura visual dos surdos os recursos imagéticos 

de diferentes naturezas como, ilustrações, fotos, e em movimento como o material 

vídeográfico. 

Em relação ao contato de surdos com textos, o importante, segundo Quadros (2006, 

p. 42) é que se apresentem textos “verdadeiros, ou seja, não se simplificam os textos que 

existem, mas se apresentam textos adequados […] é possível trabalhar com histórias em 

quadrinhos, textos jornalísticos, trechos de livros didáticos e assim por diante”, e conforme a 

faixa etária e o desenvolvimento educacional os materiais escritos poderão adquirir maior 

complexidade e mesmo assim conter o valor significativo, tanto na escola, como para vida do 

aluno. 

Especialmente quando se está iniciando o contato com a leitura e escrita, a busca por 

pistas visuais são recorrentes, sendo para o aluno surdo no contato com a Língua Portuguesa, 

segundo Faria (2003, p. 181): 

As estratégias de ensino devem abusar de recursos visuais e serem similares àquelas 

utilizadas no ensino de L2. A leitura de imagens também pode ser uma prática 

efetiva nesse processo. Os alunos devem ser estimulados a manusear livros, a se 

interessar pelo ato de ler, que deve ser tomado por eles como atividade prazerosa. 

Estar interessado em algo é dependente da interação com o objeto. Estar interessado 

pressupõe estabelecer algum fazer, e depende de constância desse mesmo fazer no 

tempo, e repetição da ação. 

Outro recurso favorável ao conhecimento e a aprendizagem nos mais variados 

contextos, especialmente para pessoas surdas trata-se da utilização de vídeo. Considera-se 

importante instrumento de uso didático, por possuir características altamente visuais 

possibilitando a projeção de imagens capturadas em seus contextos, seja cultural, social e, 

historicamente produzidos. 

Através de vídeos, as comunidades surdas registram os momentos significativos, e 

com a utilização dos recursos tecnológicos20 transmitem informações e dialogam na própria 

língua de sinais, o que faz desse recurso ser considerado um importante instrumento de 

comunicação na comunidade surda. Quando a situação requerer o material mais elaborado, as 

imagens de vídeos gravados em língua de sinais permite o registro escrito com os recursos da 

aplicação de legenda. Da mesma forma pode-se incluir a janela em língua de sinais ao 

                                                           
20  A acessibilidade aos recursos tecnológicos tem facilitado a comunicação entre as pessoas. Para os surdos, 

estes avanços representam a importante conquista por dar condições de fazerem uso das imagens para 

comunicar, seja através da escrita ou em língua de sinais com o suporte em vídeo, em redes sociais, e-mail e 

whatsap e outros. 
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conteúdo do vídeo disponibilizado em audiovisual, sendo possível assim, ressaltar a grande 

importância deste recurso imagético. 

A Cultura Surda transmitida por uma língua visual e em movimento no espaço, tem 

sido registrada e reproduzida com recursos de vídeo. O mercado cultural de produções Surdas 

oferece diferentes gêneros, tais como: poesias, literaturas, humor surdo, produção jornalística, 

conteúdo acadêmico em Língua Brasileira de Sinais.   

Em relação às letras de canções, o registro da interpretação em LIBRAS é prática 

bastante frequente, como também muito divulgada nas redes sociais e outras páginas da 

internet, o que facilita o acesso dos surdos a esses conteúdos em língua de sinais. 

Consideramos ser de fundamental importância este contato, uma vez que os ouvintes se 

beneficiam das canções em suporte fônico de diferentes maneiras, seja no acesso à internet, 

diretamente de shows, reproduzidos pelas mídias televisivas e radiofônicas, como também os 

gravados em áudio nos CDs e outros materiais produzidos. Aos surdos são reservadas poucas 

formas de contato. Assim pela dificuldade de entender o contexto musical através do som da 

fala, a interpretação em língua de sinais gravada em vídeo, torna-se um excelente meio de 

divulgação de canções que representam histórica, política as diferentes culturas do nosso país. 

Como recurso didático, as imagens de vídeo têm sido utilizadas pelos professores nas 

mais diferentes disciplinas, com diversos propósitos, informar, formar, instruir como também 

ampliar o repertório cultural. Para a utilização na educação de surdos, quando há um 

planejamento prévio com os objetivos que se pretende atingir, a reprodução do vídeo deverá 

contemplar a acessibilidade de comunicação e de tradução cultural, considerando que a 

maioria dos vídeos são produzidos para ouvintes. Pelo fato de a pessoa surda não se beneficiar 

da oralidade na apresentação, muitos professores optam por utilizar a legenda escrita. Porém, 

a legenda auxilia, mas diríamos, parcialmente, sabendo que alguns fatores interferem na 

compreensão do que se está sendo apresentado. Apontamos primeiramente a dificuldade dos 

surdos em relação à língua escrita. Esta não apresenta a mesma estrutura que a língua de 

sinais, como também pela rapidez pela qual deve se processar a leitura. Às vezes, a imagem 

acaba por oferecer o contexto e as pistas na qual se possa obter maior compreensão, como por 

exemplos os filmes baseados na historiografia, capaz de contextualizar através do suporte 

visual, mas ainda assim se fazem necessárias atividades anteriores e posteriores, com as quais 

o aluno surdo possa interagir em língua de sinais para fazer seus questionamentos, apresentar 

suas conclusões, enfim, usar a língua própria para construir a base sólida suas aprendizagens. 
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Em relação a textos escritos em língua de sinais surgiu a partir da ideia da coreógrafa 

americana Valerie Sutton, em 1974, quando resolveu criar um sistema de registrar danças de 

seus alunos. 

Segundo Gesser (2009, p. 43), a transição dos sinais da dança para a escrita em sinais 

teve seu início quando pesquisadores da Universidade de Compenhagem se interessaram 

pelos registros gravados de Valerie. Nos Estados Unidos, acontece a primeira reunião de 

pesquisadores, tendo como organizador Judy Shepard-kel, de onde um grupo de surdos 

adultos começam a aprendizagem da SignWriting (ou signwriting, sistema de escrita de língua 

de sinais em geral)21. 

Figura 5 - Exemplo de escrita de sinais das danças 

 

 

Fonte: <https://escritadesinais.wordpress.com/2010/08/17/historia-do-signwriting/> 

No Brasil, o interesse pela escrita em sinais iniciou com Antônio Carlos da Rocha 

Costa na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, onde liderava um grupo de 

pesquisa. Desse projeto participou a surda Marianne Stumpf, realizando trabalho de 

alfabetização com crianças surdas com conhecimento e domínio da LIBRAS. Nos resultados 

foram constatados que o contato com a escrita SignWriting proporcionava mais facilidade 

para escrever.  

No entanto, foram encontradas algumas dificuldades decorrentes de complexidades 

                                                           
21 Para conhecer mais sobre a escrita da Língua de Sinais Americana acesse o site:  www.http://signwriting.org/ 
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de alguns sinais. Segundo Gesser (2009, p. 43), “um dos grandes desafios dos pesquisadores 

no processo de sistematização é tornar a grafia mais concisa e clara possível”. E assim 

facilitar tanto a leitura quanto o processo de escrita dos sinais. 

Para Karin Strobel (2017, p. 56) a escrita em sinais é considerada um importante 

artefato cultural linguístico da comunidade surda, derrubando a expressão um tanto negativa 

de considerarem ágrafas as línguas de sinais. 

Figura 6 - Livro: Uma Menina Chamada Kauana22 

 

Fonte: <http://signwriting.org/library/children/uma/uma.html#anchor344515> 

Como podemos perceber, existem inúmeros recursos textuais imagéticos que 

oferecem importantes oportunidades de se trabalharem atividades escritas com pistas visuais. 

Portanto, tendo o professor farto conhecimento cultural, amplia-se a oportunidade de 

desenvolver trocas significativas entre a cultura surda e cultura ouvinte, favorecendo assim, a 

aprendizagem significativa. 

 

                                                           
22 Para conhecer mais sobre a escrita da Língua de Sinais Americana acesse o site: www.http://signwriting.org/ 
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3.4 O Texto e Contexto Sinalizado 

Falar sobre o texto sinalizado, necessariamente, convida-nos a situar a presença do 

intérprete de Língua Brasileira de Sinais, ressaltando haver cada vez mais a solicitação deste 

profissional decorrente da crescente participação das pessoas surdas nos ambientes 

educacionais, sociais, políticos e culturais. Segundo Quadros (2004, p.12) “à medida que a 

língua de sinais do país passou a ser reconhecida enquanto língua de fato, os surdos passaram 

a ter garantias de acesso a ela enquanto direito linguístico”. 

Em países que as línguas de sinais se desenvolveram mais cedo, a presença do 

intérprete também foi requisitada exigindo maiores avanços. Nos Estados Unidos, em 1815, 

Thomas Gallaudet já atuava como intérprete do surdo francês Laurent Clerc, quando lá se 

encontrava com o objetivo de fundar a educação de surdos. Na Suécia, os primeiros 

intérpretes religiosos datam de 1875, enquanto como ofício foi instituído pelo parlamento 

somente em 1938, criando cinco cargos de conselheiros para surdos, ampliando-se 

gradativamente com o passar do tempo.  

No Brasil, as primeiras atuações de intérpretes, também estiveram ligadas a 

contextos religiosos e de forma voluntária a partir de 1980. Em 1990, começam a se 

estabelecer unidades de intérpretes ligadas à Federação Nacional de Educação e Integração 

dos Surdos (FENEIS). Mas somente com a homologação da Lei de LIBRAS no ano de 2002, 

quando a língua de sinais foi reconhecida e oficializada como língua das comunidades surdas 

brasileiras que se intensifica a necessidade e, consequentemente, a obrigatoriedade da 

interpretação em ambientes educacionais.  

Para assegurar o direito linguístico da comunidade surda em relação ao 

conhecimento e a comunicação com os ouvintes, a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010 

regulamentou a profissionalização do Tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais. O 

artigo 2º diz que o tradutor e intérprete deverá ter competência para realizar a tradução e 

interpretação com proficiência. No artigo 6º estão descritas as atribuições, dentre as quais o 

destacamos o inciso III, que descreve as funções do intérprete educacional de interpretar, em 

Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e 

culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, 

de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares. 

Mais especificamente, nossa abordagem está direcionada às questões de tradução e 

interpretação em sala de aula, considerando necessária para compreender alguns aspectos da 
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educação de surdos sobre a possibilidade de trabalho com as canções da música popular 

brasileira, em que não se nega importância do professor, no que compete ao desenvolvimento 

de planejamento e aplicação de estratégias metodológicas que contemplem os canais visuais 

de aprendizagem, o profissional intérprete é de fundamental importância para fornecer aos 

alunos através da LIBRAS, todas as informações, diálogos, opiniões e conclusões que giram 

em torno dos conteúdos, geralmente expostos em língua portuguesa oral e escrita, como é 

comum acontecer quando o aluno surdo está incluído em sala de aula regular.  

A Língua Brasileira de Sinais possui na sua estrutura os variados recursos que 

permitem a apresentação do texto de forma clara e completa. O sinalizante fará uso do espaço, 

como cenário para tornar visual aos surdos, utilizando assim as configurações de mãos, pontos 

de articulação, orientação e direcionalidade, como também, os traços descritivos das 

expressões corporal e facial que formam os parâmetros da língua. Enquanto texto, geralmente 

lido por um ouvinte e interpretado em sinais, provoca aos visualizadores, no caso aqui os 

alunos surdos, a leitura imagética do que lhe está sendo passado. 

Assim como acontece também em relação aos textos escritos e a leitura em língua 

portuguesa, que requer, além da alfabetização, um sentido mais completo de letramento que 

coloca o sujeito na condição de estabelecer as relações possíveis de uso e aplicação nos 

inúmeros contextos letrados, devem acontecer também com os usuários da língua de sinais. 

Os surdos para terem a fluência na leitura dos sinais apresentados, tem que ter desenvolvido 

esta língua. Ela não é inata, como qualquer outra língua necessita do contato, de adquirir com 

os outros sinalizantes a internalização e a compreensão epilinguística. Já para o intérprete 

ouvinte, o domínio da LIBRAS se faz também por meio da prática, passando necessariamente 

pelo contato das pessoas mais experientes, de preferência surdos. No entanto, como 

aprendizagem de uma segunda língua envolvem formas mais sistemáticas, ou seja, de 

conhecimentos metalinguísticos, considerando, especialmente o uso em contextos 

institucionalizados para fins interpretativos. 

Para realizar essa tarefa, é necessário que ele conheça itens lexicais equivalentes 

entre as expressões típicas da língua de partida e as da língua de chegada, 

procurando manter o sentido da mensagem. Nesse contexto, interpretar não significa 

traduzir todas as palavras pronunciadas pelo emissor, ou seja, ser literal. Assim 

sendo, é possível afirmar que ser intérprete de Língua de Sinais é respeitar a 

estrutura gramatical da língua de chegada, possibilitando, dessa forma, a 

compreensão da mensagem pelo receptor (NICOLOSO; SILVA, 2009, p. 87). 
 

Como podemos perceber, no ato da interpretação em LIBRAS, o texto se transforma 

em língua pelas mãos do intérprete, sem a qual não se é possível oferecer a mensagem 
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compreensiva. 

Ao longo desta seção, buscamos elencar algumas possibilidades de trabalhos com 

texto refletindo sobre estratégias e os recursos metodológicos válidos para a construção 

significativa da aprendizagem, especialmente em relação privilegiada de fontes visuais. 

Não há uma divisão dos materiais destinados a alunos surdos e alunos ouvintes, 

considerando que ambos pertencem a mesma sociedade, porém, a forma de relacionarem com 

a língua e com os materiais produzidos socialmente decorre da compreensão e oportunidade 

de uso, válidos para a os dois grupos. O que entendemos por diferença são as formas tanto 

metodológicas, como linguísticas, de fazer despontar a construção do significado e 

consequentemente do conhecimento. 

Considerando que os textos escritos, os audiovisuais, ou mesmo somente os fônicos, 

estarem majoritariamente na língua oral auditiva, são necessárias algumas adequações para 

torna-los acessíveis aos usuários da língua de sinais, sem, no entanto, desqualifica-los. 

Portanto as marcas visuais têm o poder de suscitar na materialidade planejada para este fim, 

os traços da cultura surda, que segundo Strobel (2015): “é o jeito de o sujeito surdo entender o 

mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com suas percepções 

visuais, que contribuem para as definições das identidades surdas”. 
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SEÇÃO IV- MODELO DE APLICAÇÃO DE ENSINO DE CONTEXTOS 

  

Eu posso como cidadão opinar. Agora, minha música tem uma 

identificação com o povo brasileiro, com a cultura brasileira, 

isso é importante, a identidade cultural brasileira, e disso eu 

não abro mão.23 

(Chico Buarque de Holanda) 

 

Com o propósito de refletir sobre os modelos de aplicação de canções no ensino, 

buscaremos compreender o surgimento de Canções Populares de Crítica Política do Brasil. A 

finalidade de correlacionar o contexto da produção musical com a época e conteúdo 

apresentado nas letras se justifica pela necessidade de proporcionar o contato com os textos, 

fazendo uso da escrita em Língua portuguesa e em LIBRAS e assim oferecer recursos 

linguísticos e visuais para que as canções sejam apresentadas no meio surdo, respeitando as 

diferenças culturais. 

Consideramos também ser fonte de conhecimento da história crítica política, uma 

vez que o surgimento da MPB traz consigo uma história de lutas e resistências de grupos 

sociais, como também, de protesto a regimes de governos autoritários que solaparam da 

sociedade brasileira o direito à democracia. A acessibilidade em Libras torna esse 

conhecimento visível e significativo aos surdos. 

4.1 O Surgimento de Canções Populares de Crítica Política do Brasil 

Estudos históricos demostram que a MPB surgiu ainda no período colonial brasileiro, 

a partir da mistura de vários estilos. Entre os séculos XVI e XVIII, misturaram-se em nossa 

terra, as cantigas populares, os sons de origem africana, fanfarras militares, músicas religiosas 

e músicas eruditas europeias. Também contribuíram, neste caldeirão musical, os indígenas 

com seus típicos cantos e sons tribais. As músicas africanas trazidas pelos escravos 

influenciaram fortemente a evolução dos sambas, do baião, do xaxado, da MPB que hoje tem 

a característica da brasilidade e reconhecido globalmente como ritmo brasileiro. 

Embora toda a história da música popular brasileira tenha sido significativa, 

inclusive, estando presente na constituição da identidade cultural, faremos uma pequena 

referência ao surgimento de um tipo de samba com o objetivo de contextualizar previamente, 

                                                           
23 Trecho da entrevista de Chico Buarque concedida à Angélica Sampaio. Rádio Atividade, Centro Cultural São 

Paulo, 1985. Disponível em: 

<http://www.chicobuarque.com.br/texto/mestre.asp?pg=entrevistas/entre_10_12_85.htm> Acesso em 25 de abril 

de 2017. 
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o que anos mais tarde seria considerado o período de surgimento das canções populares de 

crítica política do Brasil (MPB), sendo importante em nosso estudo em termos de encontrar 

suporte histórico possível de serem trabalhados os contextos de grande efervescência social 

política e cultural do período entre 1964 e 1985. 

Segundo os registros da Biblioteca Nacional24 a palavra samba tem sua origem na 

expressão africana “semba”, também denominada de umbigada e empregada para designar 

dança de roda popular, que na Bahia adquiriu denominações conforme as variações 

coreográficas. Já o samba urbano originou-se com a dança de roda praticada pelos habitantes 

dos morros do Rio de Janeiro e espalhando posteriormente para outros estados como a Bahia, 

Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e consequentemente por todo o território nacional. 

Embora haja algumas controvérsias sobre a música ter sido composta na coletividade 

das apresentações na Casa da Tia Ciata25, o que se tem registrado foi por iniciativa de Ernesto 

dos Santos, conhecido artisticamente como Donga, de encaminhar uma petição ao 

Departamento de Direitos Autorais em 1916, do samba carnavalesco Pelo Telefhone, como 

sendo de sua autoria. Nestes termos Donga anexou à petição um atestado que afirmava ter 

sido este samba executado pela primeira vez em 25 de outubro de 1916 no Cine-Teatro Velho, 

sendo o registro da obra efetuado pela Biblioteca Nacional em 27 de novembro de 1916, com 

o número 3.295. A música Pelo Telefone que marca a origem oficial do samba também pode 

ser entendida como uma alusão ao protesto já que a letra parodiada é mais conhecida com o 

verso “o chefe de polícia”, uma crítica à tolerância do jogo ilícito pelas autoridades policiais, 

mais precisamente ao delegado, cuja prática recorrente despertava a denúncia de ocorrências 

na cidade do Rio de Janeiro.  

Sant’Anna expõe que Donga efetivava o samba como gênero descendente do lundu 

                                                           
24 Com mais de 250 mil peças, o acervo da Biblioteca Nacional reúne uma vasta coleção de livros, partituras, 

fotografias, programas de concerto, manuscritos e libretos de ópera, todos eles guardando alguma relação com a 

história da música no Brasil e no mundo. Na Divisão de Música e Arquivo Sonoro, da Biblioteca Nacional é 

possível encontrar livros sobre samba, escolas de samba, assim como partituras de inúmeros sambas conhecidos 

e de grande sucesso, como dos compositores Donga, Sinhô, Noel Rosa, Mário Lago, Lupicinio Rodrigues, 

Wilson Batista, Ari Barroso, Herivelto Martins, Grande Otelo, Adoniran Barbosa, Ismael Silva, Ataulfo Alves e 

muitos outros. Informações disponíveis em < https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2016/02/samba-completa-

cem-anos> acesso em 29 de abril de 2017. 
25 Tia Ciata nasceu em Santo Amaro da Purificação em 1854 e aos 22 anos levou o samba de Roda para o Rio de 

Janeiro. Uma das principais animadoras da cultura negra nas nascentes favelas cariocas. Em casa de Tia Ciata, os 

sambistas se reuniam, e ali foi criado o primeiro samba gravado em disco com o título de Pelo Telefone, uma 

composição de Donga e Mauro de Almeida, na voz do cantor Baiano, também nascido em Santo Amaro da 

Purificação. Mais informações podem ser encontradas em: MOURA, Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no 

Rio de Janeiro. 2. Ed. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Dep. Geral de Doc. e Inf. Cultural, 1995. 

Disponível em http://www.academia.edu/5889985/Tia_Ciata_e_a_Pequena_%C3%81frica_no_Rio  
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africano. “As modinhas, maxixes, polcas cariocas, tangos e outras formas musicais já haviam 

evoluído e se cruzado a tal ponto que já se misturava a origem nobre de umas com o uso 

popular de outras” (SANT’ANNA, 2013, p. 14). 

Figura 7 - Capa da partitura do Samba Pelo Telephone, de Donga 

 

Fonte: Acervo de Música e Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional26. 

Por ser uma expressão cultural de raízes africanas e identidades negras, assim como 

o jogo de capoeira, as festas de práticas religiosas, também as rodas de samba eram 

inicialmente consideradas contravenções e suas manifestações recriminadas. Segundo Sodré:  

Como toda a história do negro no Brasil, as reuniões e os batuques eram objetos de 

frequentes perseguições policiais ou de antipatia pelas autoridades brancas, mas a 

                                                           
26 Disponível em: https://www.bn.gov.br/content/pelo-telefone-samba-donga Acesso em: 29 abril. 2017. 
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resistência era hábil e solidamente implantada em lugares estratégicos, pouco 

vulneráveis […] um campo dinâmico de reelaboração de elementos da tradição 

cultural africana gerador de significações capazes de dar forma a um novo modelo 

de penetração urbana para os continentes negros. O samba já não era, portanto, mera 

expressão musical de um grupo social marginalizado, mas um instrumento efetivo 

de luta para a afirmação da etnia negra no quadro da vida urbana brasileira (SODRÉ, 

2015, p. 13). 

Nesse contexto, as rodas de samba geralmente eram realizadas em fundo de quintal, 

o que poderia ser considerada um momento de encontro seja familiar ou religioso com a 

presença do canto, da dança como expressão da alegria, servia também como uma resistência 

cultural que, aos poucos foram adentrando o espaço musical brasileiro, compartilhado com as 

experiências e histórias de vida em comum. 

Em 2008, a UNESCO declarou o Samba de Roda27 patrimônio imaterial da 

humanidade, valorizando culturalmente como um acontecimento popular brasileiro que surgiu 

na região do Recôncavo no Estado da Bahia, no século XVII, mantendo a relação de tradições 

culturais dos escravos africanos, da música, dança, de instrumentos musicais, agregando 

também alguns elementos da cultura portuguesa, como a língua e a poesia. Segundo Lopes e 

Simas (2015, p. 264), o Samba de Roda é dançado preferencialmente ao ar livre e adota a 

coreografia na qual o dançante requebra e saracoteia sozinho, enquanto os demais se 

incumbem do canto (alternando frases de solo e coro) e da execução dos instrumentos (prato e 

faca, pandeiro e ganzá etc). No entanto, segundo os autores, o samba de roda da Bahia pode 

receber outras denominações, sendo as mais comuns o “samba corrido” e o “samba de Chula” 

e outros. 

Após a invenção do rádio, a difusão dos sambas ganha um maior impulso, isto 

também incentivado economicamente pela indústria fonográfica. Segundo Lopes e Simas 

(2015, p. 254): 

O samba do ambiente urbano, das cidades, descendente do samba rural, floresceu ao 

ar livre, nos terreiros das comunidades negras e nas ruas. Nesses ambientes, foi 

absorvido e transformado pela indústria, para se tornar objeto de exploração 

econômica e chegar às casas de espetáculos e às residências, por intermédio do rádio 

e do disco. 

O samba passa a alcançar um contingente populacional de maior amplitude e a ser 

aceito como parte da expressão da cultura brasileira que tem sempre uma culminância de um 

momento social, porém aos poucos sendo absorvido pela indústria econômica e 

consequentemente pela profissionalização do músico.   

                                                           
27 Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-

brazil/samba-de-roda-do-reconcavo-baiano/ 
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A comercialização do samba vem também de encontro com a ideologia nacionalista 

nas primeiras décadas do século XX, que permeava tanto os intelectuais como os políticos. A 

partir de 1930, a política começa a se valer da radiodifusão especialmente na Era Vargas para 

difundir os projetos à população, em que o rádio passa ser um meio de comunicação de massa 

tanto para o entretenimento como para moldar ideologicamente o povo como aliados e 

aprovação popular de pretensões políticas. Em 1932 é aprovado o regulamento para a 

execução dos serviços de radiocomunicação no território nacional, pelo Decreto nº 21.111 de 

1º de março de 193228 assinado por Getúlio Vargas. No entanto em 1937, período considerado 

ditatorial do Estado Novo, criou-se o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) que 

tinha como objetivos principais centralizar e coordenar a propaganda nacional e, dessa forma, 

controlar e censurar toda a comunicação que ia contra os seus princípios ideológicos, porém 

estimulando comunicação estratégica da ideologia nacionalista. No entanto, conforme expõe 

Lopes e Simas, o DIP:  

Entre outras ações, promove festivais de samba, encomendando letras que cantem o 

trabalho em vez dos habituais elogios à malandragem (Ribeiro, 1985). No plano 

externo, a cultura brasileira é inserida na Política de Boa Vizinhança, convencionada 

com o Estados Unidos e que teve como resultado a dominação americana que o 

Samba já glosara antecipadamente em “Não tem tradução” (Noel Rosa, 1933) e 

explicitara, mais tarde, em “Chiclete com banana” (Gordurinha, 1958) e em 

“Influência do Jazz” (Carlos Lira, 1962), por exemplo (LOPES & SIMAS, 2015, 

p.183). 

E assim o samba com suas raízes populares passa a penetrar as camadas mais 

elitizadas da sociedade sendo influenciado, como também influenciando o jazz americano. De 

certa forma, foi a renovação do samba que deu origem ao movimento Bossa Nova29 surgido 

nos meados do século XX. Configurado a partir dos ideais de modernização que se cogitava 

para o Brasil, foi recebido como sendo o “samba moderno”. Para Sodré (2015, p. 43), 

“também a Bossa-Nova no final dos anos 1950, significou uma reação nacionalista, (como da 

vez anterior o nacionalismo, era uma ideologia de celebração de uma nova aliança de classe 

no bloco de poder) à voga de tangos, boleros, rumbas etc”. Foi também neste período que as 

letras30 do samba recebem uma versão mais intelectualizada, trazendo para este campo da 

música os universitários, como também percorreu igualmente as escolas de samba, 

                                                           
28 Disponível em < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-

498282-publicacaooriginal-81840-pe.html> Acesso em 20 de setembro de 2017. 
29 Gênero musical que nasceu da reunião de jovens músicos em apartamentos de Copacabana, no qual 

participava Nara Leão, Billy Blanco, chico Feitosa, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lira, Roberto Menescal, Sérgio 

Ricardo, João Gilberto entre outros. 
30 Em Vinícius, uma das contribuições mais notáveis é a recuperação do coloquial carioca reencontrando assim o 

cotidiano prosaico para a música popular como em “Garota de Ipanema”. Numa tentativa de sintetizar as 

possíveis contribuições da Bossa Nova através de Vinícius de Morais e letristas mais jovens como Ronaldo 

Bôscoli, Carlos Lira, Johnny Alf, Tom Jobim e outros (SANT’ANNA, 2015, p. 46). 
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destacando-se o Salgueiro, por introduzir artistas e intelectuais no desfile de carnaval. 

A classe média torna-se, assim, produtora sistemática de sambas e começa a fazer 

passar, através do som e da letra, novas significações culturais. Na realidade, 

tratava-se de um movimento de expropriação do instrumento expressivo de um 

segmento populacional (pobre, negro) por outro (médio, branco). É exatamente isto 

o que indica o verso de Vinicius de Morais: “porque o samba nasceu lá na Bahia/E 

se hoje ele é branco na poesia/Ele é negro demais no coração… (SODRÉ, 2015, p. 

43). 

Conforme o autor, as novas significações na composição das letras apresentam a 

princípio uma modificação cultural ao apropriar da linguagem de uma outra classe social, que 

se baseia “na própria forma industrial, consequência lógica do modo de produção dominante 

já se instala a divisão de duas culturas, a tradicional (negra) e a técnico-capitalista” (SODRÉ, 

2015, p. 45). Porém há de considerar que pelo movimento contínuo de resistência essa 

modificação não está deliberadamente consentida pela cultura negra. Para Lopes e Simas 

(2015, p. 242), essa resistência “florescida no contexto da opressão escravista e 

desenvolvendo-se em condições absolutamente adversas, a história do samba pode ser vista 

como uma sucessão de episódios de resistência”. As resistências contra a cultura 

americanizada que tomava o Brasil, que na música era sentida pela influência do jazz, foi 

tomada por jovens cantores que entendiam a necessidade de a música retornar às origens 

brasileiras, considerando os ritmos do samba, do xote de baião. Este grupo de cantores 

contava com a presença de Marcos valle, Dori Caymmi, Edu Lobo e Francis Hime, que aos 

poucos foram recebendo a adesão de mais artistas da música como Nara Leão e Carlos Lira. 

Essa mudança vai dar início ao novo movimento da música popular brasileira conhecida como 

MPB, que revela outros nomes como o de Wilson Simonal, Geraldo Vandré e Chico Buarque 

de Holanda. E é a partir de então que os temas sociais aparecem na música em forma de 

protesto, especialmente contra a intervenção militar que usa a censura para tirar o direito de 

livre expressão.  

Com o início dos festivais, a MPB passa a entrar nos lares brasileiros pela 

programação de televisão. No ano de 1966, a canção Disparada de Geraldo Vandré, 

interpretada por Jair Rodrigues e a Banda de Chico Buarque apresentam ao público o novo 

movimento musical popular brasileiro, ou seja, a MPB. 

Como podemos perceber, as canções populares podem ser representadas na forma de 

ser e de viver do brasileiro, enquanto uma representação de anseios pelo amor, pela liberdade, 

pela vida digna de direito e respeito às humanidades. A partir da negação destes direitos, a 

música toma forma de crítica política no Brasil. 
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E é no período entre 1964 e 1985, em meio a outros movimentos culturais, que a 

MPB ganha espaço no sentido de não se calar diante da política do Regime Militar, quando o 

país estava sendo controlado pelas forças armadas e a burguesia nacional e internacional. 

Dentre muitos artistas que protestaram contra a situação vivenciada, Chico Buarque 

de Holanda se destaca pela enorme quantidade de canções de protesto, sem, no entanto, perder 

a qualidade da boa produção musical. Segundo Silva, Chico Buarque é porta voz-lírico das 

angústias sociais e políticas brasileiras. Suas obras permitem o reconhecimento e a relevância 

literária de suas canções. No livro Quem canta comigo: Representações do Social na Poesia 

de Chico Buarque, Silva (2010, p. 11) defende a existência de um projeto poético buarqueano. 

Assim investiga a contextualização do social na lírica partindo do enfoque que prioriza, 

reconhece e individualiza as múltiplas vozes do coro lírico, por meio do qual o arauto faz se 

presente metonímico e metafórico de toda a sociedade, inserindo, ao mesmo tempo, através da 

reflexão teórica e da análise dos procedimentos poéticos a trajetória política brasileira. 

Referindo-se a Chico Buarque, Muniz Sodré diz que “Exceto quando se refere a aspectos 

político-sociais da classe média, o verso desse compositor é um discurso sobre o popular” 

(SODRÉ, 2015, p. 39). 

Sobre a série literária e MPB, o autor constata a incorporação da postura crítica à 

historiografia literária por reunir uma extensa bibliografia, incluindo teses, ensaios críticos e 

históricos, livros didáticos, songbooks, efetivando assim a integração de sua produção poética 

à geração 1960 e no curso da lírica nacional. Sobre a letra e a melodia, registra-se a existência 

de uma íntima relação entre a criação da poética e a composição musical. Conforme Silva 

(2010, p. 29), existe a possibilidade de se estudar separadamente como dois diferentes 

sistemas sígnicos. Embora letras e músicas possam ter uma interatividade no ato da criação, 

assim que concluída a obra, resultam em duas formações artísticas independentes, como se 

caracteriza nas fartas produções de Chico Buarque que reúne os dois talentos: o de poeta e o 

de músico. 

O surgimento da MPB como movimento musical de reencontro da música e poesia, 

ao tempo que recuperou a oralidade do poema, popularizou-se a partir da crescente utilização 

do canal de comunicação de massa, veiculados pela radiodifusão ou televisiva. Dessa forma, a 

poesia que era mais comum ser encontrada na literatura, torna-se presentes nas canções da 

MPB, possibilitando não somente o contato visual escrito na letra da canção, mas também o 

sonoro, pela voz e melodia, ampliando a possibilidade de acesso. 
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A canção de protesto, durante o período ditatorial vivenciado na política brasileira 

instrumentalizou-se a partir de um engajamento crítico. Os artistas e intelectuais envolvidos 

tinham a preocupação de denunciar os problemas vivenciados e a alienação cultural, 

utilizando-se dos meios artísticos com a presença da música engajada. Inseriam conteúdo 

político ideológico em canções com o objetivo de referenciar na elaboração significante da 

experiência lírica as perspectivas políticas. Para atingir as camadas populares31, utilizavam a 

gravação de discos, apresentação de shows e festivais tornando públicas as canções. 

A presença da poesia na canção de crítica política servia também como recurso para 

confundir, colocando a criação artística como uma mera postura intelectual, portanto capaz de 

despistar o aparelho repressivo de censura. A postura lírica coincidia com o seguimento 

historiográfico imediato da experiência do poeta, que neste caso, explica a grande produção 

de Chico Buarque inserida na realidade do contexto histórico da época em que o Brasil era 

governado pelo Regime Militar.  

4.2 A Fraca Presença de Canções no Meio Surdo  

A música brasileira é considerada de grande relevância na identificação de diferentes 

culturas. Por seu estilo, seu ritmo, instrumentalização podemos perceber os elementos 

distintivos, identificando a multiplicidade de identidades culturais. O samba, por exemplo, 

embora tenha heranças africanas, é identificado mundialmente como o ritmo do Brasil, 

especialmente os enredos carnavalescos, assumindo, portanto, uma referência da nossa 

cultura, representando simbolicamente o Brasil.  

A partir de 1970, com a consolidação do mercado fonográfico brasileiro e da 

televisão, a música atingiu o auge de seu crescimento beneficiando as pessoas ouvintes. No 

entanto, as pessoas surdas não se beneficiaram do crescimento da indústria cultural musical, 

haja vista estarem impossibilitados de usufruírem naturalmente dos sentidos auditivos, 

justificando a fraca presença das canções no meio surdo. 

Um caso especial podemos encontrar na Banda de Percussão Surdodum32, que faz 

parte do Instituto Surdodum de Brasília, Distrito Federal. O projeto de formação do grupo 

                                                           
31 Um exemplo de popularidade e quebra dos padrões de comportamento encontra-se na figura do apresentador 

Chacrinha (Abelardo Barbosa). Foi responsável por expandir e popularizar os meios de comunicação de massa e 

projetar grandes nomes da MPB. Obra: MONTEIRO, Denilson. Chacrinha: A Biografia. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra, 2014. 
32 Informações colhidas do áudio da entrevista concedida por Ana Lúcia Soares, coordenadora do Projeto 

Surdodum à Rádio Nacional de Brasília. Disponível em:  < http://radios.ebc.com.br/revista-brasilia/edicao/2016-

10/banda-surdodum-leva-musica-pessoas-com-deficiencia-auditiva> Acesso em 30 de abril de 2017. 
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surgiu em 1994 e concentra a participação de 12 integrantes, sendo sete surdos e cinco 

ouvintes. Segundo a coordenadora Ana Lúcia Soares, o objetivo está em proporcionar o 

aprendizado da música percussiva a surdos e pessoas com deficiência auditiva e com o 

desenvolvimento da música propiciar a autoestima, a melhora raciocínio lógico e equilíbrio. 

O exemplo acima mostra a possibilidade do contato do surdo com a música, e 

certamente, os participantes do grupo musical consideram as experiências positivas, pois a 

surdez não é tida como impedimento para vivenciar e produzir a música de percussão, 

favorecida pelo sentido da vibração musical. 

No entanto, verificamos também a não aceitação de todos os surdos com relação à 

música. Karin Strobel, surda e autora do livro As imagens do outro sobre a cultura surda, 

questiona algumas práticas que envolvem música e surdez. Segundo a autora:  

A música, por exemplo, não faz parte da cultura surda. No entanto, embora muitas 

escolas reconheçam o povo surdo como grupo cultural e linguístico obrigam as 

crianças e adultos surdos a fazerem apresentações de danças, corais e balés, que são 

próprios da cultura ouvinte, o que continua ocupando o centro da preocupação. 

Melodias e ritmos sonoros harmoniosos não foram criados pela cultura surda e sim 

pelos grupos ouvintes. Assim eles se inserem na cultura ouvintista (STROBEL, 

2015, p. 105)  

Diante do posicionamento da autora existe uma contrariedade ao desenvolvimento de 

atividades culturais que envolvam música e danças, porém justificada pelo caráter artificial de 

apresentações que não se enquadram na função social exercida na sociedade, principalmente 

quando impostas e sem dar direito às pessoas surdas de problematizarem os reais objetivos 

pretendidos, e a quem se destinariam os resultados. Por desconsiderar a alteridade o exemplo 

acima contraria as posições e ações de fortalecimento e empoderamento da cultura surda. No 

entanto, as atividades com ritmos e danças podem ser atrativas por envolver também o 

movimento, a expressão corporal e facial, capazes de serem apreciadas por surdos e ouvintes. 

A espontaneidade e o desejo de participação são, na maioria das vezes, os motivos de inclusão 

dos todos os alunos nas mais diferentes atividades artísticas, sendo-lhes garantido este direito. 

Porém, ao passo que o aluno surdo se manifeste contrário a tais atividades, deve ser lhe 

reservado o seu direito de não participação. Nesse caso, podemos considerar como fatores 

influenciadores, o tipo de escola que o aluno surdo frequenta, se numa escola especifica para 

surdos, dificilmente acontecerão atividades que não sejam inerentes a sua cultura, mas quando 

este aluno frequenta a escola inclusiva, é comum se deparar, no dia a dia escolar, assim como 

acontece também na sociedade, com eventos que se utilizam da musicalidade. 
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A Surda Witt em Surdez: silêncio em voo de borboleta ocupa várias páginas do livro 

com registros de depoimentos de seus professores sobre sua experiência com a música. “Amo 

música desde pequena, ou ainda desde a barriga da minha mãe” (2015, p. 76). Entretanto, 

salienta encontrar poucos surdos com preferência musical, considera-se uma das poucas 

pessoas surdas que tem esse gosto e atribui ao contato que teve na família e oportunidades na 

escola. Com relação ao tema Witt, apresenta o seguinte relato: 

Na época quando eu estava fazendo o curso de extensão de Instrutora de LIBRAS – 

Língua brasileira de sinais – uma colega estava se formando em magistério em uma 

outra turma com ouvintes e levou a sua camiseta da formatura para mostrar para a 

minha classe. Nela estava escrita a mesma letra da música das minhas duas 

formaturas, e, com surpresa, apontei o fato, mas ela exclamou que não tinha 

importância, pois havia levado a camisa apenas para mostrar as cores bonitas e o 

modelo; para ela parecia que ali não havia palavras, não havia linguagem, nem letra 

de música (WITT, 2013, p. 80). 

O exemplo acima vem demonstrar como é significativa a percepção visual para as 

pessoas com surdez. No entanto, a autora comenta o fato da dificuldade de os surdos 

reconhecerem a importância da escrita da letra da música como parte da linguagem. No 

parágrafo seguinte Witt continua explicando o que havia anteriormente afirmado: 

Não era analfabetismo, a maioria dos surdos não teve apoio para exercitar 

profundamente a escrita, diariamente; sem ou pouco estímulo na escrita, o seu 

vocabulário se torna ainda mais restrito, sem conhecer as palavras e seu significado, 

principalmente as abstratas e metafóricas. Isto afeta muito no interesse da leitura. 

Muitos deles têm mais curiosidade em ver cores, figuras e desenhos, usar a 

percepção visual (WITT, 2013, p. 80). 

De certa forma, podemos considerar na exposição da autora, a dificuldade em 

relacionar música e letra de música. Além das diferenças dos canais pelas quais a língua 

portuguesa e a língua de sinais são processadas, aparece uma espécie de crítica quanto à falta 

de envolvimento em situações reais de leitura e de escrita, contextos estes, que fazem as 

pessoas surdas sentirem a necessidade de conhecimento, a curiosidade para a aprendizagem e 

a motivação para a utilização. 

Se a melodia enquanto encadeamento harmonioso de sons musicais não encontra a 

recepção auditiva para que seja estimulada sua apreciação, a possibilidade de contato, são as 

melodias, na maioria das vezes, direcionadas ao sentido da vibração. Para as pessoas que 

compreendem o mundo a partir da visão, a forma visual da expressão facial e corporal são 

pistas preciosas para o sentido do texto expresso pela música. O mesmo não podemos afirmar 

com relação aos significados de palavras abstratas e metáforas que são frequentes nas letras 

das canções, especialmente no emprego da linguagem poética. Modifica-se o modo comum de 
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empregar as palavras, o que restringem ainda mais as oportunidades de as pessoas surdas 

fazerem uso destes termos em contextos reais. Ainda que tenhamos apontado a modificação 

do sentido literal da linguagem como uma dificuldade para a compreensão dos significados 

pelas pessoas surdas em maior intensidade, pode ocorrer também com as pessoas ouvintes, 

quando não faz parte do contexto habitual de uso. 

A atriz francesa Emmanuelle Laborit (1996, p. 27) também escreve referenciando a 

sua condição de surdez: “Tive sorte, na minha infância, de ter contato com a música. Certos 

pais de crianças surdas acham que não vale a pena”. Em seu livro o Voo da Gaivota, a atriz 

dedica quatro páginas para descrever os momentos de contatos com a música, uns prazerosos 

e outros nem tanto, mas que foram representativos em sua vida. 

Segundo Laborit, desde pequena sentia a vibração e vibrava junto com a música que 

recebia da família. Seu pai era louco por música clássica, jazz, Beatles e a levava aos 

concertos, fazendo-a acreditar na possibilidade de partilhar de todos os encontros musicais. 

Sentir a vibração do som era possível através da mordida no braço do violão, dos pés nus 

sobre o chão: “E imagino o som, sempre imaginei. É através do meu corpo que percebo a 

música”.  

A parte visual de todo o aparato dos instrumentos musicais também se faz estímulo 

na percepção acurada de quem apreende o mundo pela visão. Relacionando a esta perspectiva 

a atriz faz a seguinte descrição: 

O saxofone que brilha com clarões dourados é formidável. Os trompetistas que 

inflam as bochechas. […] O piano tem cores, a guitarra elétrica, os tambores 

africanos. A bateria. Vibro com eles. […] E a música é um arco-íris de cores 

vibrantes […]. As notas se põem a dançar. Como o fogo de uma lamparina. O fogo 

com seu ritmo, forte, fraco, mais rápido, mais lento…Vibração, emoção, cores em 

ritmo mágico. As vozes dos cantores são, entretanto, um mistério (LABORIT, 1996, 

p. 28) 

Pela exposição do encantamento que a atriz apresenta, faz nos refletir sobre as 

diferentes percepções. O olhar do ouvinte raramente irá visualizar, ou seja, pensar a música 

enquanto beleza visual, se o sonoro e é que está representado como convencional, sendo esta a 

finalidade da melodia para quem faz uso dos sentidos auditivos. No entanto, o que considerar 

quando se pretende oferecer aos surdos a ampliação do conhecimento histórico-cultural 

expresso nas letras das canções, considerando as estratégias aceitas e adequadas às formas 

visuais que leva à compreensão? É possível promover o estudo social e político na educação 

de surdos? Quais os desafios uma atividade crítica, reflexiva e política pode oferecer em 
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termos de crescimento individual e coletivo para as comunidades surdas inseridas na 

sociedade brasileira? Estas indagações impulsionam-nos a trilhar por algumas direções em 

busca de respostas, que, como já foi bastante abordado neste trabalho, não apresenta 

consenso, e é frequentemente questionada ou defendida de acordo com as questões culturais e 

políticas educacionais.  

4.3 O Texto em Língua Portuguesa ou em LIBRAS  

Para Saviani (2005, 36), “a educação é o ato de produzir direta e intencionalmente 

em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens”. Ou seja, o conhecimento do que é produzido torna-se parte da história 

e esta história é referência para que se produza educação. Tomando as canções populares 

como ponto de referência de um período histórico, não se é descartada também a expressão 

artística, poética e o forte poder de comunicação. Segundo Moraes (2000, p. 204) “a canção e 

a música popular poderiam ser encaradas como uma rica fonte para compreender certas 

realidades da cultura popular e desvendar a história de setores da sociedade pouco lembrados 

pela historiografia”.  

A história político-cultural brasileira dos anos de 1964 a 1985, representada nas 

canções de MPB, não é tão simples de ser compreendida, nem fácil para ser trabalhada com 

alunos surdos. Tanto o texto apresentado em LIBRAS, como em Língua Portuguesa escrita, 

exige para a tradução e interpretação o conhecimento contextual, como por exemplo, das 

proibições impostas contra a livre expressão, o controle do que poderia ser ou não ser 

divulgado nos tempos de maior repressão do Regime Militar, ou seja, entender o sentido da 

linguagem figurada produzida intencionalmente para a liberação do conteúdo musical.  

O Conselho Superior de Censura foi criado para julgar os órgãos de comunicação 

que burlassem as regras impostas, e assim, para garantir a cumplicidade da população 

brasileira ao governo militar. O momento de maior repressão foi instalado quando decretado o 

Ato Institucional nº 5 (AI-5), assinado pelo então presidente Costa e Silva em 13 de dezembro 

de 1968, embora anteriormente já houvesse a repressão com base na Lei de Segurança 

Nacional. 

Existiam os órgãos responsáveis por fiscalizar e censurar materiais indesejáveis, 

sendo o CONTEL, Conselho Nacional de Telecomunicações, comandado pelo Serviço 

Nacional de Informações (SNI) e o Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS). Eram 

vetadas as manifestações de estudantes. Já, os programas de rádio, música, televisão, cinema, 
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peça teatrais, livros e jornais, eram avaliados antes da apresentação e/ou da publicação, caso 

houvesse algo não aprovado pelos censores, seriam barrados antes de ir a público. Foi desta 

forma que muitos brasileiros não se davam conta do que realmente estava acontecendo na 

política brasileira, enquanto havia forte publicidade em torno do milagre econômico e da 

ideologia do Regime Militar. A ideia difundida pelo poder do Estado, sobre a necessidade dos 

“filtros de censura” estaria baseada na obediência às leis e à guarda moral e bons costumes. 

Sobre a dificuldade para a tradução e interpretação de letras de canções em Língua 

Brasileira de Sinais, podemos dizer que, devido a Música Popular Brasileira, expressar em 

suas letras uma espécie de alerta contra a situação desencadeada pelo regime ditatorial, 

acabou por ser o produto cultural de maior perseguição pelos órgãos da censura. Nesse 

período, muitos cantores e compositores tiveram suas canções censuradas, sendo que, a forma 

encontrada para poderem protestar contra o clima antidemocrático e ditadura militar, foi 

compor e gravar canções que apresentavam letras com duplo sentido. Quando questionados 

pelos órgãos da censura, teriam uma outra explicação que poderia ocasionar a liberação para 

serem gravadas, executadas nas rádios, nos teatros e festivais da MPB na televisão. Dentre os 

artistas com mais canções censuradas, está Chico Buarque, portanto, também se destaca pela 

enorme produção de canções de crítica à política militarista no Brasil. 

É importante o entendimento das características da linguagem literária e/ou poética 

usadas com a intencionalidade de despertar o senso crítico, embora não se desprenda do 

propósito de encantar com a beleza da organização das palavras da língua, e pela 

multiplicidade de inferências despertadas na pessoa a partir do contato, seja em leituras, peças 

teatrais ou em contato com as produções musicais sonoras para os ouvintes e visuais para a 

comunidade surda. 

O sentido metafórico precisa ser discutido quando o entendimento literal não conduz 

ao propósito do que realmente se pretende apresentar. Para Faria33, ao realizar uma pesquisa 

no sentido de entender como os surdos constroem e desconstroem o sentido polissêmico e 

metafórico em LIBRAS, como também quando leem textos em Língua Portuguesa salienta 

que: “se os surdos entenderem que a metáfora é a busca do entendimento de uma coisa por 

outra, tentarão buscar nos domínios fontes, alvos possíveis dentro da visão do mundo ouvinte, 

ampliando-lhes as possibilidades de construção de sentido” (FARIA, 2003, p. 205). 

                                                           
33 A Metáfora na LSB e a Construção dos Sentidos no Desenvolvimento da Competência Comunicativa. Brasília, 

2003. Dissertação de Mestrado em Línguas Clássicas e Vernácula. Programa de Pós-Graduação em Linguística. 

UNB, 2003. 
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As canções do período em estudo, nesta pesquisa, enquadram-se no que a autora 

expõe sobre a possibilidade de ampliação dos sentidos na busca dos domínios fontes, sendo 

considerada a história, os movimentos culturais e sociais. Pode se dizer que atende ao objetivo 

da interdisciplinaridade com relação à história do Brasil, entendido enquanto situação crítica-

política descritas poeticamente nas letras das músicas. Ressaltando que as fontes registradas 

em textos jornalísticos, romances, filmes e fotografias corroboram para uma visão mais 

contextualizada, amplia o domínio de entendimento da leitura e escrita, como também de 

aparato crítico, político e cultural. 

4.4 Cultura, Identidade, Comunidade Surda e Música 

Para o conceito de cultura, debatido no contexto de embate entre as representações 

surdas e ouvintes, entendemos o vínculo entre os processos sociais, político e cultural, 

especialmente as representações políticas de aceitação das diferenças e do crescimento das 

comunidades surdas brasileiras e conquista do reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais.  

A ampliação deste conceito a diversas esferas, considerando a interdisciplinaridade 

entre a História e a Antropologia, enriquece o âmbito das análises, caminhando, de forma 

positiva, para a abertura ao campo científico da História Cultural. Já utilizando o conceito de 

acordo com a Filosofia, a ideia de cultura pode aparecer como uma formação proveniente da 

“Paideia”, que apresenta uma ligação com a educação humanista e iluminista. Assim sendo, o 

conceito de cultura reúne em si diferentes abordagens, podendo neste sentido alcançar maior 

abrangência de significados. 

Adotamos como aporte teórico a perspectiva culturalista de Terry Eagleton. Segundo 

o autor: 

A raiz latina da palavra “cultura” é colere, que pode significar qualquer coisa, desde 

cultivar e habitar a adorar e proteger. O seu significado como “habitar” evoluiu 

desde o latim colunus para o contemporâneo “colonialismo”, de modo que títulos 

como Cultura e colonialismo são, de novo, um tanto tautológicos. Mas colere 

também desemboca, via o latim cultus, no terreno religioso “culto”, assim como a 

própria ideia vem na Idade Moderna a colocar-se no lugar de um sentido 

desvanecente de divindade e transcendência (EAGLETON, 2011, P.10). 

Eagleton mostra como, a partir da origem da palavra cultura, deu-se a evolução do 

conceito, ampliando e ganhando diversas significações. A partir de tal amplitude não há como 

definir um conceito único de cultura, mas distingue-se a ideia de que, em sua totalidade, 

cultura não é somente uma atividade material puramente ligada ao solo, nem também uma 

atividade situada exclusivamente no âmbito do espírito, ou seja, em sua raiz histórica e 
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etimológica pode designar referentes materiais, (natureza, trabalho…) quanto espirituais, e no 

sentido filosófico de “representar os contornos de questões como liberdade e determinismo, 

atividade e resistência, mudança e identidade, o que é dado e o que é criado, surgem 

difusamente” (2011, p.11).  

Embora não possamos negar os avanços nas últimas décadas em relação ao espaço 

ocupado pelas comunidades surdas, ainda são necessárias constantes negociações com a 

comunidade ouvinte. Assim, o povo surdo se organiza e torna visíveis os esforços para a 

conquista representativa da diferença cultural e linguística necessárias para que todas as partes 

possam interagir em igualdade de direitos, assumindo assim a posição e participação na 

sociedade. Neste sentido podemos considerar que as palavras de Eagleton dialogam com o 

que entendemos como cultura surda. 

Para o autor, “a cultura é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas 

negociam maneiras apropriadas de agir em contextos específicos” (EAGLETON, 2011, p. 

55). Os contextos vivenciais dos surdos são contextos específicos quando, embora não tenha 

uma fronteira física territorial, existe a fronteira de separação pela diferença no uso da língua, 

na forma de comunicação diferenciada, na maioria das vezes não compreendida ou ignorada. 

Ou seja, há uma construção histórica do prestigio social da língua oficial, com 

representatividade política de status e poder estatal, em detrimento de comunidades linguística 

minoritárias. O espaço cultural mantém estreita relação com o linguístico reivindicado pelos 

usuários da Língua Brasileira de Sinais. Porém, conforme o nosso autor, os esforços maiores 

talvez sejam reconhecer que o termo “cultura” é já, em si mesmo, uma “desconstrução”, e 

quando aplicado ao conceito de cultura surda, se encaixa no longo processo de desconstrução 

do sentido da surdez concebida como doença ou deficiência, que tem se mantido arraigado 

historicamente. 

A partir do reconhecimento da Cultura Surda, é importante considerar a Identidade 

Surda, seja individual ou grupal. Assim, para caracterizar a Identidade Surda e Cultura Surda 

geralmente recorre-se a forma de linguagem e língua utilizada por esta comunidade que é de 

modalidade visual espacial. Strobel (2015, p. 44) afirma que “O primeiro artefato da cultura 

surda é a experiência em que os sujeitos surdos percebem o mundo de maneira diferente, o 

qual provoca as reflexões da subjetividade”. Segundo a autora, é a partir desta experiência 

visual que o surdo questiona sobre sua própria identidade.  
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Gladis Perlin (1998, p. 53), a partir de sua experiência surda explica que “Identidade 

Surda constitui-se no interior da cultura surda. Está em situação de dependência, de 

necessidade do outro surdo”. No entanto, a autora fala sobre as diferenças quando evidencia 

que “as identidades surdas são multifacetadas, fragmentadas, em constante mudança; jamais 

se encontra uma identidade mestra, um foco. Os surdos passam a ser surdos através da 

experiência visual, de adquirir certo jeito de ser surdo34”. É neste sentido que a relação 

comunidade e cultura está presente na formação das identidades, uma vez que o sujeito em 

sua surdez irá reconhecer-se no diálogo e troca de experiências com os demais membros da 

comunidade surda.  

No entanto, reconhecendo as diferenças individuais, Strobel (2015, p.100) considera 

que pelo fato dos sujeitos surdos estarem em contato com a comunidade ouvinte, às vezes, 

“acomodem-se externamente aos valores e normas hegemônicas dessa comunidade como uma 

maneira de se adaptarem às situações porque pensam que assim é mais fácil ter sucesso 

social”. Ou seja, percebendo que a sociedade se encontra organizada em sua maioria para 

pessoas ouvintes, os surdos que entendem como uma oportunidade de minimização da 

exclusão acaba por optar pela inscrição na cultura ouvintizada, esperando por resultado em 

processos mais integrados socialmente, embora tenha que negociar com os ouvintes e mesmo 

com os próprios surdos que primam pelo grupo e pela cultura comum Eagleton (2011, p. 15) 

diz fazer parte “do que caracteriza a palavra ‘natureza’ o lembrar-nos da continuidade entre 

nós mesmos e nosso ambiente, assim como a palavra ‘cultura’ serve para realçar a diferença”.  

Sobre o local de encontro e prática da cultura surda, é possível situar a “comunidade 

surda”. Este espaço privilegia as manifestações culturais em que são realizadas as trocas 

simbólicas, o uso da língua de sinais para a comunicação e produção de artefatos culturais. No 

entanto, o espaço está também disponível à partilha entre sujeitos surdos e ouvintes. Este 

ouvinte, aceito na comunidade surda, aprende a comunicação em LIBRAS, comunga os 

interesses da comunidade e realiza as trocas comunicativas necessárias entre o surdo e o 

ouvinte (que porventura não conhece a língua sinalizada). Park e Burgess35 (1973, p.148-149), 

discute sobre a comunidade em relação à sociedade. Para os autores “toda comunidade é uma 

sociedade, mas nem toda sociedade é uma comunidade”. Esta afirmação encontra-se 

                                                           
34 PERLIN, Gladis. Processos Tradutórios, Línguas de Sinais e Educação: Grupo de Estudos e Subjetividade. 

ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.7, n.2, p.136-147, jun. 2006. 

 
35 PARK & BURGESS. Comunidade e Sociedade como Conceitos Analíticos. FERNADES, Florestan. (Org). 

Comunidade e Sociedade: Leitura sobre Problemas Conceituais, Metodológicos e de Aplicação. São Paulo: 

Editora Nacional e Editora USP, 1973. 
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pertinente ao assunto abordado pelo fato de o membro da comunidade surda também estar 

incluído na comunidade ouvinte. “Um indivíduo pode pertencer a vários grupos sociais, mas 

ordinariamente não pertencerá a mais de uma comunidade, exceto quando uma comunidade 

menor da qual ele é membro está incluída numa maior em que ele também é membro”. 

Lembramos também as palavras do autor Paulo Butti Lima, na obra Arqueologia da 

Política: Leitura da República Platônica, quando discute os diferentes sentidos de 

comunidade e sua natureza recorrendo ao que é discutido por Platão no segundo e quinto livro 

República. Segundo Lima (2016, p. 71), “os diferentes sentidos de ‘comunidade’ a que 

recorre Platão através do diálogo revelam aspectos centrais de sua reflexão política”. Com 

relação a Sócrates, sobre a origem da vida comunitária, Lima (2016, p. 72) pontifica, dizendo 

que, por causa das carências, ou necessidades de cada um, muitos “põem [-se] em comum e se 

ajudam”, passando a habitar um mesmo território”.  

A citação estaria referindo-se ao sentido da “comunidade econômica”. No entanto, 

também na comunidade surda esta passagem faz sentido, especialmente quando surdos e 

ouvintes se ajudam para enfrentar as dificuldades, como por exemplo, as impostas pela 

barreira de comunicação decorrente da diferença linguística.  Quanto à “Comunidade de 

Sentimentos” (Koinonía), “Sócrates nos mostra que a comunidade não pode depender de 

conhecimentos que não são possuídos por todos, mas somente de sentimentos 

compartilhados” (LIMA, 2016, p. 85). Assim acontece na comunidade surda, “território” onde 

se colocam em comum os sentimentos de pertença ao grupo.  

Em relação ao conhecimento, também deve estar compartilhado entre os membros 

desta comunidade, especialmente no que diz respeito à aceitação e ao uso da língua de sinais, 

sendo este o ponto de intersecção entre surdos e ouvintes, professores, intérpretes e familiares 

de surdos. É local em que as pessoas somam forças para garantir direitos e políticas públicas 

efetivas, bem como espaço de produção de artefatos da cultura surda, tais como “experiência 

visual, desenvolvimento linguístico, literatura surda, vida social e esportiva, artes visuais, 

políticas e materiais” (STROBEL, 2015). 

A respeito dos artefatos culturais da comunidade surda, a música não faz parte do ato 

criativo desta cultura, no entanto, a sociedade como um todo não faz essa distinção, ou seja, 

não separa ambientes entre sonoros e visuais para os determinados grupos ouvintes e surdos. 

Em muitos ambientes as pessoas surdas irão se deparar com a música e a notarão visualmente 

a reação provocada, seja pela expressão corporal ou mesmo pelos movimentos rítmicos que 
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podem embalar as pessoas ouvintes ao contato com os sons musicais. Já a música, para o 

próprio surdo pode ser perceptível através da vibração corporal e tradução/interpretação da 

letra. Segundo Amauri Silva: 

O sentido da música para o surdo e seu posterior processo assimilatório não se 

resulta na utilização lexical, pautado na letra da música, mas nas construções 

imagéticas presentes na Libras, enquanto objeto que enuncia uma mensagem. Toda 

música tem o que dizer, produz sentimentos, sensações e direcionar o receptor a 

outra dimensão cognitiva, psíquica, imaginativa, enfim, somos alcançados de 

alguma forma pela essência da música. No que se refere aos surdos, a música 

também vai atingi-lo, na medida em que o sinalizador estabeleça as mesmas relações 

de sentido presentes na forma oral, pois tudo é sinalizado explorando assim o campo 

visual dos surdos. Configura-se que a tradução de músicas no ensino de surdos possa 

abranger outros portadores de captação das sensações musicais (não somente o 

ouvido), para representar formas de expressão que valorizem a pluralidade cultural e 

os saberes\conhecimentos construídos nas interações sociais que se transformaram 

em manifestações musicalmente elaboradas, como a vibração, a letra, a melodia, o 

ritmo e a poesia, mesmo que para os surdos o foco será sempre a letra, a melodia e a 

poesia (SILVA, 2017, p. 83). 

Assim, a música possuindo um sentido amplo, pode alcançar os mais diferentes 

sujeitos e provocar diferentes reações. Neste sentido, outros recursos para além dos sonoros 

podem ampliar a relação da pessoa surda com o universo musical, inclusive como fonte de 

entendimento de movimentos sociais, políticos e culturais. 

A música (mousike36) faz parte de diversas culturas, em diferentes tempos e 

sociedades. Já estava presente na história da Grécia antiga. Lima em Arqueologia da Política: 

Leitura da República Platônica no Capítulo 2, “A Prosa na Cidade”, apresenta a educação 

musical integrada ao projeto de formação dos cidadãos da cidade justa, e mantendo assim uma 

relação com a Filosofia, com a Retórica e com a Ética Política. Partindo da assimilação da 

filosofia à música, o autor cita passagens como a de Sócrates que “próximo à morte, coloca-

se, de fato, na posição de músico: transpõe Esopo em versos e compõe um canto (ou seja, 

põe-se a cantar) para Apolo, o deus que lhe concede mais alguns dias de vida” (2016, p. 26). 

Também sobre as traduções de músicas expõe que a prosa filosófica deveria ser representada 

com o vocabulário especificamente musical. 

A educação musical ateniense também tinha como objetivo o valor formativo. 

Conforme Lima (2016, p. 42): 

                                                           
36 A própria etimologia do significante mousike é bastante expressiva a este respeito. Mousike, feminino 

substantivado do adjetivo mousikos, significa musical no sentido de “das Musas”, portanto, o que se relaciona às 

Musas, filhas de Zeus e Mnemosine, guardiãs e inspiradoras de todas as atividades intelectuais e artísticas que, 

caracterizando o espírito humano, são ausentes entre animais. Disponível em: CERQUEIRA, Fábio Vergara 

(2017). A música e o fantástico na Grécia Antiga: o imaginário, entre mito e filosofia. Per Musi. Ed. por Fausto 

Borém et al. Belo Horizonte: UFMG. p.1-28: e201705. Article code: PerMusi2017-05. DOI: 

10.1590/permusi2017-05. <https://seer.ufmg.br/index.php/permusi/article/download/6329/5301> Acesso em 04 

de outubro de 2017. 
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Poderíamos acrescentar o que permanece assim implícito: a música não é somente a 

manifestação momentânea de emoções”.  Sócrates, porém, não se limita à 

transformação do indivíduo através da música, mas indica processos de 

conhecimento que se verificam com esta educação mais alta. Em primeiro lugar, a 

“percepção profunda” da qualidade do que é produto da arte ou da natureza, o que 

consente a recepção na alma do que é belo e bom, e, portanto, a transformação do 

indivíduo. 

Nesse sentido, a música como arte e a música como “educação do espírito” estão 

associadas, complementando-se na formação do cidadão, o que em Platão vemos o ritmo e a 

harmonia como dependente do “caráter (éthos) da alma”. 

Também a educação musical aparece relacionada às questões políticas. A reflexão 

platônica, nesse sentido, vai buscar a teoria pedagógica musical de Dâmom (450 a. C), a base 

para afirmar que a educação cidadã. No entanto Dâmom é citado como personagem 

emblemático da política ateniense. O fato está relacionado às acusações de ter utilizado-se da 

música para disfarçar representações políticas de uso prosaico, o que distancia a forma poética 

musical, ou seja, um sofista que faz uso da música para esconder sua habilidade e também de 

dar aulas a Péricles37, como se dá a um atleta, treinando o para as coisas da política, o que 

além de atividade perigosa era considerada uma inutilidade no ensino da música. Conforme 

Lima (2016, p. 37), “Um disfarce imperfeito, continua Plutarco, pois, “escondido sob a lira”, 

Dâmom foi descoberto e punido com o ostracismo, enquanto agitador e favorável a tirania”. 

Com relação a educação dos guardiões diz-se que a música permite a relação com o belo e o 

acolhimento do logos, como também modela a cidade modificando a representação grega e 

ateniense da política. Ou seja, o projeto da República funda-se na ciência política ou na 

política enquanto conhecimento e através de uma leitura platônica a política adquire um 

sentido de leitura crítica. 

É nesse sentido que podemos destacar, também em tempos mais recentes, uma 

função política da música, dos sentidos das letras de canções que permitem a leitura crítica da 

realidade. A adequação para a leitura crítica dos surdos vai depender da tradução contextual e 

histórica, representando uma importante oportunidade de vivenciar a experiência de 

ampliação dos conhecimentos critico-políticos a partir do seu lócus cultural. 

  

                                                           
37 Filho de uma família nobre, Péricles nasceu em 495 a.c. em Colargo, no Norte de Atenas. Ele é o responsável 

pela ampliação da democracia e pela expansão da influência ateniense às demais cidades-Estado através da Liga 

de Delos, formada durante a guerra contra a Pérsia. Péricles aprimorou a democracia de Atenas, buscando mais 

igualdade. Ele permitiu que os pobres assistissem gratuitamente a peças teatrais, participassem como jurados 

remunerados da Heliaia, tribunal da cidade, e fossem escolhidos. 

< https://br.pinterest.com/pin/507710557973568590/?lp=true>  
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SEÇÃO V - MPB E POLÍTICA NO BRASIL NO PERÍODO 1964–1985 

 

[…] a impressão que tínhamos era de que ficaríamos calados 

para sempre. Alguém falou por nós. Alguém cantou por nós. 

Chico Buarque de Holanda, que entrou no cenário artístico 

brasileiro ao som de uma banda. 

(Moacir Scliar) 

 

Nesta Seção, refletiremos sobre as formas práticas de acesso ao conteúdo das 

canções, respeitando as especificidades da Cultura Surda. Acreditamos que seja possível a 

conexão com a História, valendo-se da interdisciplinaridade e das Culturalidades, 

proporcionando as formas que promovem o acesso aos conteúdos, elevam as possibilidades 

de compreensão de mundo e amplia visão crítica e as relações sociais. 

Como resultados das informações obtidas na pesquisa bibliográfica, apresentaremos 

cada letra de canção selecionada para esse fim, procurando argumentar os significados 

históricos e de crítica à política, que nas letras aparecem com o sentido metafórico. Para a 

compreensão da mensagem apresentada no sentido figurado, faz-se necessário o 

conhecimento contextual do período militar em que a censura vetava as letras de canções que 

apresentavam algum tipo de crítica ao regime, tornando assim os conteúdos disfarçados pela 

linguagem poética musical, incompreensíveis aos sujeitos que não conhecendo a intensão do 

autor, constrói o significado pelo sentido literal das palavras. 

A compreensão pelos surdos das mensagens contidas nas letras das canções será 

possível mediante a exposição visual da música, relacionando o contexto histórico ao trabalho 

de tradução cultural. Nesse sentido, a tradução/interpretação da linguagem metafórica ganha 

entendimento pela representação visual da Língua Brasileira de Sinais. 

5.1 Letras de Canções da MPB 

No decorrer das seções desta dissertação discutimos sobre a educação de surdos, 

pelas diferenças culturais que se apresenta em relação à cultura ouvinte. Sabemos que a 

surdez não deve ser considerada deficiência, pois o povo surdo convive em comunidade 

fazendo uso da LIBRAS para comunicar as ideias, e que os conceitos são construídos a partir 

do que é apreendido pela visão. A dificuldade se apresenta pela falta de acessibilidade, que 

por via de regra, prejudica o adquirir naturalmente dos conhecimentos, especialmente por 

serem estes, propagados majoritariamente pela língua oral-auditiva, sendo em menores 

proporções os conteúdos acessíveis, apresentados ou interpretados, de forma a atingirem 
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visualmente os usuários da língua de sinais. 

O que buscamos referenciar encontra-se na possibilidade do uso de letras de canções 

da Música Popular Brasileira, como instrumento de análise e conhecimento da história 

política do Brasil, não negando a validade cultural, mais comum entre os ouvintes, pelos 

meios audíveis, inclusive a linguagem poética e metafórica que depende de um esforço maior 

e recursos da língua para que se torne compreensível à cultura surda. 

Assim, entender alguns contextos históricos pelas letras das canções de MPB, pode 

ser possível, dito na perspectiva deste trabalho, em relação ao período que o Brasil se 

encontrava em regime ditatorial, no qual era negado aos brasileiros o direito de opção e 

manifestação de ideias contrárias às ideologias dominantes no sistema administrativo-político 

vigente. No entanto, o que vai conduzir a organização da construção do conhecimento e 

compreensão contextual está vinculado ao saber entender as construções não literais expressas 

nas letras, transpondo-as para os fatos desencadeadores e motivadores da composição da 

música.  

Os assuntos contidos nas letras das músicas quando relacionado ao momento 

histórico vivido entre os anos de 1964 a 1985, podem ser comparados e contemplados nas 

observações do professor Marc Ferro, no livro A História vigiada (1989), destacada nas 

Orientações Curriculares do Ensino Médio,38 como parâmetro para a seleção dos conteúdos. 

Segundo o autor, devem ser selecionados acontecimentos considerados importantes pelas 

sociedades, que mobilizaram as populações e que ocasionaram mudanças na vida do Estado e 

da sociedade. Os conteúdos das letras das canções, vinculadas ao período histórico, deram 

origem a múltiplas interpretações, sendo ainda hoje, debatidas não só em estudos acadêmicos, 

mas também pelos diferentes grupos e instituições que compõem a sociedade brasileira, tendo 

assim, atingido um patamar cujo alcance ultrapassou o próprio limite dos lugares onde 

aconteceram e permanecendo vivos por meio das inúmeras obras como: romances, textos 

históricos, filmes e outros. 

5.2 Canções Populares no Ensino Sócio-Histórico-Cultural de Surdos 

A escolha de canções da MPB39 foi pensada em termos de atender aos objetivos de 

propostos de verificação da possibilidade de entendimento contextual através da interpretação 

                                                           
38 Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf> Acesso em 9 de maio de 2016.  
39 As letras completas das canções estão disponíveis em anexo, no final do texto. 
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e tradução da letra, amparados pelos suportes escritos e imagéticos, disponíveis socialmente. 

Deve atender, especialmente, o nível de qualidade no que diz respeito à quantidade de 

referenciais importantes para revelar o contexto histórico, social e/ou cultural destacando o 

reconhecimento que seus autores possuem na fortuna crítica, em revistas, jornais e ensaístas 

pelo Brasil, cuja presença no meio surdo é de pequena monta, dado que a sua divulgação se 

deu majoritariamente em suporte fônico. 

Ao tornar acessível do ponto de vista da cultura visual, o sujeito surdo usufrui o 

direito de conhecer e receber informações em língua própria, o que lhe dá autonomia para 

tornar mais elaborado o seu conhecimento e crescimento, inclusive, dando suporte a 

capacidade de argumentação. 

Quando comparamos as oportunidades de acesso, fica claro não ser a condição de 

surdez que mantém a exclusão do sujeito surdo, mas sim a falta de oportunidades de serem 

expostos significativamente a diferentes alternativas que compreende e alcança o campo da 

visão, sendo considerada a de entrada natural ao conhecimento aos que não possuem o sentido 

auditivo e sim visual, como também o domínio da Língua Brasileira de Sinais. 

No entanto, por mais que as canções populares apresentem uma riqueza cultural da 

época, aliada ao contexto histórico vivenciado pela sociedade, é comum serem mais 

propagadas pela modalidade de língua oral ou escrita, que se distancia de uma forma natural 

de ser concebida pelas pessoas que não compreendem o mundo pela audição. Defendemos a 

interpretação e tradução em LIBRAS, para que se aproxime do contexto cultural das 

comunidades surdas, dos alunos surdos. 

A questão discutida gira em torno da tradução cultural, fazer ou não sentido, quando 

transferida de uma língua para outra, tanto na troca da oralidade pelo sinal, quanto pela 

compreensão do significado apresentado, já que nem sempre é acompanhado pelo sentido 

literal. Neste caso, é de fundamental importância, o reconhecimento da linguagem metafórica 

nas canções, que sugere a dinâmica e polissemia da Língua Portuguesa, já que as palavras 

adquirem variados significados, gerando a possibilidade de diversas leituras para cada texto, 

em diferentes contextos.  

Para a pessoa surda que terá como desafio cognitivo e cultural, vai solicitar os sinais 
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correspondentes na LIBRAS. Para Nachtigall40 (2005, p. 23): 

Ao traduzirmos de uma língua para outra, precisamos ter ciência de que não lidamos 

somente com sistemas linguísticos diferentes, mas também com costumes, crenças, 

valores distintos, ou seja, traduzimos também reflexos de um contexto histórico 

social e elementos das culturas que se encontram expressos pela linguagem. Durante 

este processo, nos deparamos com a busca constante por expressões que sejam 

condizentes em significado na língua alvo de forma que a tradução fique a mais 

adequada possível em conteúdo e sentido. 

De mesma amplitude, a atividade pode configurar o entendimento do funcionamento 

da língua portuguesa em sua forma escrita, que é produzida e difundida socialmente, o que é 

de inestimável valor. Assim sendo, enquanto interdisciplinaridade no trabalho educacional, 

pode receber contribuições dos acontecimentos sociais, importante para o desenvolvimento 

dos educandos, em especial, dos educandos surdos, bem como, sugeridos como propício ao 

uso para além dos conhecimentos escolares, ou seja, uma maior aproximação com 

significados mais amplos socialmente. 

5.3 O Contexto Histórico da Produção Musical e Interpretação da Letra da Canção 

O contexto social e político do momento brasileiro influenciou a produção musical, 

relacionando o conteúdo com o que a sociedade estava vivendo. O Regime Militar iniciou-se 

em 1964 e findou-se em 1985, com a redemocratização do país. Reconhecido como golpe de 

Estado, o presidente João Goulart exilou-se no Uruguai, assumindo o poder, o general Castelo 

Branco, eleito pelo Congresso Nacional em 11 de abril de 1964. A partir desse período 

tiveram início inúmeras medidas, tais como: as promulgações de Atos Institucionais com 

suspensão de direitos políticos dos cidadãos, cassação de mandatos parlamentares e eleições 

indiretas para governadores. Segundo Saviani (2008, p. 294), o golpe de 1964 teve em seus 

objetivos, assegurar a ordem socioeconômica, e para tal, necessitava manter a ordem política 

e ideológica, “controlando com mão de ferro, pelo exercício do poder político, o conjunto da 

sociedade brasileira ao longo de duas décadas, o regime militar deixou um oneroso legado 

cujos efeitos continuam afetando a situação social do país nos dias de hoje”. Para Saviani 

também a educação brasileira foi vinculada neste período aos interesses e necessidade de 

mercado, à privatização do ensino e a determinada implantação da estrutura organizacional. 

Exercendo o autoritarismo nos diversos setores da sociedade, também as 

universidades receberam a força coercitiva do Regime Militar, que impondo suas 

                                                           
40 NACHTIGALL, Patrícia Ribeiro. Metáforas em Língua Portuguesa e a Tradução Para a Libras em Material 

Didático Bilíngue. TCC submetido à Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de 

Bacharel em Letras Libras. Sob a orientação da Profª. Drª. Neiva de Aquino Albres. Florianópolis, 2015. 
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determinações, culminou com a forte repressão e excessiva violência. Acontece que, mesmo 

em plena repressão, artistas e intelectuais mantiveram a luta pelo direito à livre expressão, 

desafiando os aparelhos repressores do Estado. Uma das maiores manifestações de protestos 

está representada nas canções da MPB e através das letras encontramos o histórico que nos 

permite refletir sobre os contextos vivenciados pela geração do período brasileiro governado 

pelos militares no poder. 

Ao refletir sobre o contexto, é possível pensar a letra das canções em relação com o 

momento histórico-político vivenciado. “A Banda”, de Chico Buarque e Gilberto Gil, foi 

lançada em 1966, uma marchinha poética que fez parte do primeiro disco gravado por Chico. 

A canção ganhou o prêmio no II Festival de Música Popular Brasileira no mesmo ano de seu 

lançamento quando interpretada juntamente com Nara Leão. Esses festivais eram promovidos 

pela TV Record, na época em que a televisão ainda era novidade e atraía os telespectadores. 

Apesar de “A Banda” ter vencido o Festival com sete votos contra cinco, obtidos pela canção 

“Disparada”, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, interpretada por Jair Rodrigues, Chico 

Buarque preferiu dividir o prêmio, ficando as duas canções como “primeira colocada”.  

Essa marchinha alcançou um enorme sucesso, cantada por multidões, elogiada por 

Carlos Drummond de Andrade em crônica publicada no Correio da Manhã, e hoje faz parte 

da memória musical de praticamente todos os brasileiros. Quando questionado sobre o que 

esta canção teve a ver com o que estava acontecendo na política brasileira na época da sua 

gravação, Chico respondeu que “A Banda” era uma retomada do lirismo propositalmente, 

pois as músicas de protesto tinham mais dificuldade de abrangência41, ficando acessível com 

mais intensidade ao público frequentador do teatro, enquanto o ritmo alegre da marchinha 

conseguiu atingir grande público, tanto que as propagandas tentaram utilizarem 

ideologicamente a favor dos militares, porém proibido pelos autores da música, declarando 

assim a postura contraria ao regime, fato que deu margem para o início das suspeitas, 

perseguições e censuras às músicas de Chico Buarque. 

Conferindo a parte cultural representada, a marchinha poética “A Banda” aparece 

hoje em vídeos na internet interpretada em Língua Brasileira de Sinais, o que demonstra estar 

acessível ao público surdo. Como disse Millôr Fernandes, referindo-se a este início da carreira 

de Chico, aquele momento de gravação da música o tornou “a única unanimidade nacional” 

                                                           
41 Entrevista de Chico Buarque à Radio Centro Cultural de São Paulo em 10 de dezembro de 1985. Disponível 

em <http://www.chicobuarque.com.br/texto/mestre.asp?pg=entrevistas/entre_10_12_85.htm> Acesso em 22 de 

maio de 2017. 
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(RINALDI, 2013, p. 9), o que aumenta a possibilidade de o cantor ter sido percebido pelas 

pessoas surdas da época, como também em tempos atuais com as disponibilidades no 

ambiente virtual. 

Considerando as histórias nas canções com o objetivo de levar os alunos surdos a 

compreenderem os elementos diversos que constroem sentidos, temos em “A Banda” e 

“Cotidiano” uma identificação de questões pertinentes ao dia a dia, que tomando por 

referência, torna-se mais compreensiva em termos dos sentidos mais próximos do 

entendimento.  

Para Sant’Anna (2009, p.162), o poeta Chico Buarque tem certa preferência por 

textos narrativos nos quais se conta uma história ou uma parábola. Essa armação comum já 

estava claramente determinada na estrutura de “A Banda”, em que a situação inicial dos 

indivíduos está fechada na rotina do dia a dia, em seguida aparece uma banda que alegra e faz 

todo mundo se alegrar ouvindo o som e vendo a imagem, mas depois que a banda passa tudo 

volta ao normal. 

O que a mensagem desta marchinha pode significar no processo de tradução ou 

interpretação para surdos? De acordo com o sucesso obtido com a sua gravação, tornou-se 

conhecida em todo o Brasil. Ao atingir um grande público da geração em que foi gravada e 

ainda hoje, muitos são contagiados pelo ritmo e pela letra da canção, podemos dizer que, 

passou a fazer parte da cultura musical brasileira. As pessoas surdas puderam e podem ter 

contato com o conteúdo da canção a partir da interpretação em Língua Brasileira de Sinais, 

inclusive pelos dispositivos visuais disponíveis em vídeos na internet. 

Levando para o contexto histórico brasileiro, a canção “A Banda” foi gravada em 

1966, dois anos após a tomada do poder pelos militares. Os acontecimentos políticos 

anteriores a 1964, de certa forma tinham gerado expectativas nas pessoas de classe social 

popular.  
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Figura 8 A Banda em LIBRAS42 

 

Fonte: construção a partir do vídeo A Banda em LIBRAS. 

                                                           
42 O vídeo com a música completa interpretada em LIBRAS se encontra disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dsrl_CEMoNQ 

 

 



108 
 

  

Com a não-concretização das reformas no período do governo João Goulart, e 

posteriormente a truculência da tomada do poder pelos militares, “a minha gente sofrida” 

conforme Chico Buarque coloca na música, continua a levar a vida sem grandes mudanças, 

mas enquanto “A Banda” passava as pessoas se movimentavam, saindo de seu comodismo, 

embora na atual conjuntura brasileira era o que podiam fazer, esperar a banda passar, para 

tudo voltar ao seu lugar. “A minha gente sofrida/ Despediu-se da dor/ Pra ver a banda passar/ 

Cantando coisas de amor”. 

O verso “O que era doce acabou”, “E cada qual no seu canto”, “Em cada canto uma 

dor” sugere a discussão sobre o sentido adquirido da construção não literal. O contexto real, 

social e político pode ser analisado, o que favorece construções críticas de identificação dos 

surdos com ideias a partir da letra da canção. 

“Roda Viva” de Chico Buarque representa o significado da vida cotidiana e a 

mudança da história durante o período da Ditadura Militar.  Foi a primeira peça musical 

escrita pelo cantor e compositor no final de 1967, estreando no Teatro Princesa Isabel em 15 

de janeiro de 1968, no Rio de Janeiro. Contava com a direção de José Celso Martinez Corrêa, 

e no elenco Marieta Severo, Heleno Prestes e Antônio Pedro com os papéis principais. 

A temporada no Rio alcançou um grande sucesso. A montagem para a segunda 

temporada tinha no elenco Marília Pêra e Rodrigo Santiago. Porém, a obra despertou a 

atenção da censura militar. Segundo a reportagem de O Globo Bis!: ‘Roda Viva’ é um marco 

do teatro nacional, o espetáculo foi censurado ao se tornar um símbolo de resistência, assim 

Wagner Homem (2009, p. 55) relata que quando a peça estava sendo apresentada em São 

Paulo, na noite de 17 de junho de 1968, a organização paramilitar CCC (Comando de Caça 

aos Comunistas) invadiu o teatro, destruindo o cenário e agindo com violência contra os 

atores. O autor também expõe que, havia uma suspeita por parte de Chico Buarque, do motivo 

da invasão ser para atacar o espetáculo Feira Paulista de Opinião, dirigido por Augusto Boal, 

que acontecia na sala ao lado no mesmo teatro. Assim como no momento da invasão a 

apresentação já havia terminado, resolveram desferir a agressão contra os artistas de Roda 

Viva. Alguns meses depois, também em Porto Alegre houve agressões em ocasião da 

apresentação da peça, o que culminou com a desistência do grupo. 
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Figura 9 Roda Viva, de Chico Buarque; foto divulgativa da peça 

 

Fonte: http://www.chicobuarque.com.br/construcao/index.html 

Após ser decretado o Ato Institucional nº 5, os tempos ficaram ainda mais difíceis, o 

que provocou inúmeros exílios. Chico foi detido e encaminhado ao Ministério dos Exércitos 

para dar explicações sobre sua conduta considerada subversiva tanto em relação às exibições 

da peça “Roda Viva” quando a participação na passeata dos cem mil. Ele acabara sendo, se 

não o, um dos artistas mais vigiados e censurados, o que levou a tomar a decisão de auto 

exilar neste período crítico. Segundo Wagner Homem: 

Durante 1969, período em que Chico esteve na Itália, continuaram as cassações; 

Caetano Veloso e Gilberto Gil, após a prisão, exilaram-se em Londres; em abril a 

ditadura aposentou compulsoriamente Vinicius de Moraes; as denúncias de tortura e 

presos políticos provocaram um pronunciamento do Papa Paulo VI; a repressão às 

manifestações ao recrudescimento das ações armadas; em agosto o presidente Costa 

e Silva foi vitimado por uma isquemia cerebral, e uma junta militar assumiu o poder, 

impedindo a posse do vice, Pedro Aleixo; em setembro, o Congresso, reaberto, 

elegeu o general Emílio Garrastazu Médici o terceiro presidente do Regime Militar. 

E, para completar, o Ato Institucional n.º 14, de 5-9-1969, estabeleceu a pena de 

morte, “em nome da garantia da ordem e da tranquilidade da comunidade brasileira” 

(2009, pp. 82-83). 

Conforme a situação descrita acima, ser artista crítico tornara-se ameaçador para a 

vigência do sistema implantado pela Ditadura Militar, pois a voz nas canções ecoava, 
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demonstrava e conclamava a luta pela volta da democracia no Brasil. 

A canção “Roda Viva”43, foi considerada um símbolo de resistência contra o Regime 

Militar. O contexto histórico político também foi marcado pela elaboração da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1967, sobre o domínio do autoritarismo. Na prática, 

representava a ação do governo militar sobre a vida pública do país. Assim, essa constituição 

concentrou os poderes no Executivo, autorizou a extinção de partidos políticos, e constituiu a 

legalidade de diversas emendas, decretos-lei e, os temidos, atos institucionais, que foram 

incorporados ao seu texto na Emenda Constitucional de 1969. 

A letra da música apresenta as angústias que assolavam aqueles que percebiam o que 

estava acontecendo. No primeiro e segundo verso Chico descreve o sentimento de 

desesperança: “Tem dias que a gente se sente/ Como quem partiu ou morreu”, ou seja, estava 

em curso sob o regime, sucessivas frustrações, descrevendo muito a experiência brasileira, 

tanto do ponto de vista social e político como do ponto de vista cultural. No verso “A gente 

quer ter voz ativa” representava bem o controle sobre os discursos, sobre a imprensa e todas 

as atividades culturais, inclusive a própria peça teatral “Roda Viva”, proibida quando já estava 

em cartaz. Mesmo com a “Roda Viva” “carregando os destinos pra lá” a canção continua no 

movimento giratório no mundo como em “A gente vai contra a corrente”, “A gente toma a 

iniciativa”, são versos que dá a ideia de resistência contra o sistema opressivo.  

A canção interpretada em língua de sinais pode oferecer oportunidades de discussão 

sobre o período em que foi composta. A análise da linguagem metafórica solicita o 

conhecimento do contexto histórico para exemplificar as diferentes formas de interpretação. 

Neste sentido, podemos dizer que a construção da linguagem em “Roda Viva” é importante 

para ser discutida com os surdos, como aparece nos versos “A gente vai contra a corrente” 

que no sentido literal diferencia-se da construção metafórica. As inúmeras manifestações da 

qual participaram artistas, movimentos estudantis, militância política, centrais sindicais e a 

classe trabalhadora e outros podem oferecer o contexto das representações e ações do regime 

militar representada figuradamente na expressão “contra a corrente”. É importante lembrar 

que, todos estes movimentos se encontram registrados, além das letras da canção de protesto, 

nos jornais da época, acervos documentais, fotografias, filmes, o que podem ser utilizados 

como instrumentos de análises históricas e estratégias visuais, que colaboram para o 

entendimento do texto e contexto. 

                                                           
43 Um projeto didático com a canção Roda Viva: Da Leitura às Leituras pode ser encontrado em ROJO, Roxane 

& MOURA, Eduardo. Multiletramentos na Escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. p. 181-197. 
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Figura 10 Grupo 'Teatro em Greve Contra a Censura"44 

 

Fonte: https://jornalggn.com.br/noticia/as-mulheres-que-lutaram-contra-a-ditadura-militar 

“A gente toma a iniciativa / Viola na rua, a cantar / Mas eis que chega a roda-viva /E 

carrega a viola pra lá”. 

A canção “Apesar de Você” foi gravada no ano de 1970, quando Chico volta da 

Itália e encontra o Brasil em situação ainda mais difícil do que quando partira dois anos antes. 

O cantor utiliza técnicas argumentativas que tinham como objetivo despistar os censores, no 

entanto, colocar o público a par da situação que ainda reinava o nosso país, quando de seu 

regresso, e da qual ele não estava satisfeito. A princípio não despertou os censores, sendo 

gravada e vendida mais de cem mil cópias, passando a ser um considerado hino da resistência 

contra ao regime ditatorial.  

Segundo Nelson Motta “assim que as rádios começaram a tocar, virou um sucesso 

instantâneo em todo o Brasil”. Ninguém acreditava no que ouvia: um samba 

extrovertido, alegre e debochado, cantando o que tanta gente queria ouvir. Um 

recado direto à ditadura, abusado e contundente (MOTTA, 2016, p. 105). 

                                                           
44 Integrantes do grupo “Teatro em Greve Contra a Censura” em protesto no Rio de Janeiro em fevereiro de 

1968. Foto de Gonçalves (CPDOCJB), disponível em <https://jornalggn.com.br/noticia/as-mulheres-que-

lutaram-contra-a-ditadura-militar> 
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Quando as autoridades militares perceberam que o “você” da canção estava se 

referindo ao general presidente Médici, o que aconteceu por uma nota de jornal, a música 

passou a ser censurada, a gravadora fechada e os discos retirados das lojas.  

Segundo Humberto Werneck45, a tortura e desaparecimento de pessoas contrárias ao 

regime do general Médici eram frequentes e cita que o ufanismo que apresentavam a 

sociedade por meio de slogan como “Ninguém segura este país”, “Brasil, ame-o ou deixe-o”, 

ou “Brasil, Ame-o ou morra!”, como também algumas canções populares “Ninguém segura a 

juventude do Brasil”. Assim, conforme Werneck, Chico fez a canção “Apesar de você” com o 

‘com os nervos mesmo” e enviou para a censura certo de que não passaria. 

A canção é uma espécie de motivação e esperança que os dias difíceis sobre o regime 

ditatorial um dia terminaria. O “você” que representava o então presidente Médici e de certa 

forma, todo o regime ditatorial, não poderia mais controlar a fala como faziam através dos 

órgãos da censura, representados nos versos “Hoje você é quem manda/ Falou, tá falado/ Não 

tem discussão. Porém a esperança surge nos versos “Inda pago pra ver/ O jardim florescer/ 

Qual você não queria”. Assim como estes versos e todo o restante da letra apresentada em rica 

linguagem poética e metafórica, pode ser ricamente explorada em termos de significado 

histórico e em termos de tradução e interpretação em LIBRAS. 

“Cotidiano”, Chico Buarque compôs em 1971. A letra da canção apresenta atividades 

corriqueiras na vida de um casal, mas que ao ser analisada a partir de uma crítica ao momento 

político no qual o Brasil se encontrava, podemos perceber uma certa dificuldade em fazer algo 

diferente ao que era imposto aos brasileiros. A necessidade da rotina do trabalho referindo-se 

ao acordar todos os dias às seis horas da manhã, a necessidade de cuidados entre outras 

colocações busca uma reflexão na luta diária para a sobrevivência. Para uma interpretação 

mais literal, inclusive em língua de sinais, a letra apresenta mais facilidade, pelo sentido 

concreto das coisas vivenciadas no dia a dia. 

Porém, como cenas de um “Cotidiano”, conforme expõe o próprio título, também 

trata do sentido comum de muitos brasileiros. "Todo dia ela faz tudo sempre igual / me sacode 

às seis horas da manhã / me sorri um sorriso pontual / e me beija com a boca de hortelã."  

Em notas sobre esta canção, Jairo Severiano e Zuza Homem de Mello46 justificam o 

título, “Cotidiano” por retratar a monótona rotina da vida em comum de um casal, o fenômeno 

                                                           
45 Humberto Werneck. Chico Buarque Letra e Música. Rio de Janeiro: Companhia da Letras, 1989. 
46 Trecho do Livro 85 anos de Música Brasileira, Vol. 2, 1ª edição, 1997, disponível em: 

<Http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=cotidian_71.htm> 
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psicológico da habituação, responsável pelo fracasso de muito casamento. A construção das 

estrofes acentua o clima de monotonia, sendo que no final é repetida a estrofe inicial, 

indicando a sequência dos dias sem que haja uma quebra da rotina.  

Sobre a canção “Bom Conselho” (1972), pode ser considerada uma arte de subverter 

a ordem conservadora e ideológica imposta pela política do Estado Militar. 

A composição “Bom Conselho” de 1972, é o exemplo mais representativo dessa arte 

[…]. A inversão semântica de provérbios oferece um aspecto cômico à composição, 

na medida em que do habitual e esperado surge o inusitado, o efeito surpresa. Cada 

estrofe resgata uma serie de ditos populares […] que são linguisticamente 

transgredidos em enunciações negadoras dessas “verdades” coletivas (CALADO, 

2009, p. 278). 

Chico Buarque reverte o sentido da passividade e resignação da linguagem 

proverbial, satirizando e contribuindo para uma recusa aos conceitos preestabelecidos em 

época de repressão. Com o verso “devagar é que não se vai ao longe” encontramos uma certa 

motivação aos brasileiros com a finalidade de se unir aos que criticavam o governo ditatorial. 

Foi para fazer parte da trilha sonora do filme Quando o Carnaval chegar47 lançado 

em 1972 que Chico compôs a canção “Bom Conselho”. O compositor trabalha com os 

provérbios populares, porém ao contrário. Segundo Ficher48 (2013, p. 127): 

Elegante, sintética, arredondada e de ninguém: a frase-síntese, como os provérbios 

populares, lugares que são da filosofia cotidiana, nunca é concebida por qualquer 

indivíduo isoladamente, e por isso constitui patrimônio geral. Até que chega o poeta 

e mete a mão […]. O caso mais notório é “Bom conselho”, de 1972, toda construída 

mediante a contradita minuciosa de provérbios de larga circulação: inútil dormir, 

que a dor não passa; quem espera nunca alcança; aja duas vezes antes de pensar; 

devagar é que não se vai longe. 

É interessante notar que os ditos populares, quando arranjado na letra da canção, 

sugere uma passagem da passividade à atividade, podendo ser comparado a uma arte de 

contradizer o comportamento conservador e ideológico. A postura crítica de não se calar 

diante da censura, especialmente nos chamados “Anos de Chumbo” do Regime Militar, 

especialmente no período em que o general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) estava no 

governo, e que, vigorava o (AI-5) Ato Institucional nº 5, em que a repressão aos opositores 

era cada vez mais intensa, Chico Buarque consegue transmitir sua mensagem de resistência: 

“Eu semeio vento na minha cidade/Vou pra rua e bebo a tempestade”. 

                                                           
47 Quando o Carnaval Chegar filme brasileiro de 1972, do gênero musical, dirigido por Cacá Diegues, e com 

roteiro de Cacá Diegues, Hugo Carvana e Chico Buarque que também participou do elenco juntamente com Nara 

Leão, Maria Bethânia, Elke Maravilha e outros. O filme se encontra disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZWC76dzmHao> 
48  FICHER, Luís Augusto. “Quem te Viu, Quem te Vê”. In: FERNANDES, Rinaldo (Org). Chico Buarque: O 

Poeta das Mulheres, dos Desvalidos e dos Perseguidos. São Paulo: Leya, 2013. 
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Ao trabalhar a tradução/interpretação em LIBRAS, os provérbios podem ser 

destacados e comparados pela inversão semântica apresentada na letra da canção. 

Inversão Semântica de Provérbios da Canção Bom Conselho 

Ouça um bom conselho  

Que eu lhe dou de graça 

Conselho bom não se dá, vende-se 

Inútil dormir que a dor não passa É só dormir que a dor passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 

Está provado, quem espera nunca alcança 

Quem corre cansa, quem espera sempre alcança 

Brinque com meu fogo 

Venha se queimar 

Quem brinca com fogo acaba se queimando 

Faça como eu digo 

Faça como eu faço 

Faça o que eu digo, não faça o que eu faço 

Aja duas vezes antes de pensar Pense duas vezes antes de agir 

Devagar é que não se vai longe Devagar se vai longe 

Eu semeio vento na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade 

Quem semeia vento colhe tempestade 

Fazer tempestade em um copo d’agua 

 

“Cálice” foi uma canção composta por Chico e Gilberto Gil, para ser apresentada no 

Show Phono 73, realizado no Anhembi, São Paulo no ano de 1973. Como escrevera em um 

dia de sexta-feira santa, a primeira estrofe e o refrão faz referência à celebração daquele dia. 

O sentido em “Pai afasta de mim esse cálice” deu margem ao jogo de palavras que coincidia 

com a representação dos significados da troca de “cálice” por “cale-se”, o que foi notado pela 

censura e imediatamente vetada toda a letra da canção. 

No dia do show, souberam que a música havia sido proibida. Decidiram cantá-la 

sem a letra, entremeada com palavras desconexas. Desta vez, porém, a censura 

contou com a colaboração da própria gravadora, que organizava o espetáculo e que 

operou a truculência. Assim que começaram, o microfone de Chico foi desligado. 

Irritado, ele buscou outro microfone, que também foi desativado, e assim 

sucessivamente, até que se rendeu, dizendo: “Vamos ao que pode”, e “Baioque” 

(HOMEM, 2009, p.120). 

 

A canção “Cálice” só foi gravada quando liberada em 1978. Segundo Wagner 

Homem, foi aí que recebeu crítica de onde não se esperava, ou seja, dos bispos do Brasil. 

Muitos compositores que tinham suas músicas censuradas, entravam para a lista e 

assim, marcados pelos censores, suas composições, às vezes vetadas, mesmo antes de serem 

examinadas para uma possível autorização. Como Chico Buarque de Holanda tivera muitas 

músicas censuradas, estava se tornando difícil conseguir autorização para a gravação. Foi 

então que, para despistar a marcação acirrada da censura, usa o pseudônimo de Julinho da 

Adelaide, como sendo compositor da favela da Rocinha e consegue que a música “Acorda 

Amor” (1974) fosse liberada para a gravação sem restrições. Segundo Homem (2009, p. 125), 

“a canção descreve uma prisão muito parecida com a de Chico, quando em dezembro de 
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1968, foi surpreendido dentro de casa por agentes da ditadura, que o levaram para depor”. 

Também em “Cálice”, uma das célebres e inesquecíveis canções, encontramos 

elementos possíveis de discussão sobre o difícil contexto repressivo vivido neste período. 

Censurada, antes mesmo de ser lançada em 1973, e liberada para a gravação somente em 

1978. Além de denunciar todo o contexto político do período militar, Chico Buarque e 

Gilberto Gil, conseguem expressar a angústia dos tempos de ditadura, através de uma rica 

linguagem metafórica.  

Para Fonseca49 (2013. P. 31), através da música “Cálice” é possível sentir cada frase, 

cada estrofe, cada entrada do refrão, deixando o corpo e a mente inundarem-se com a energia 

sonora, os acordes e a voz do intérprete, alcançando assim a sensibilidade do vigor poético e 

musical. Diante do exposto, dirigido certamente para o público ouvinte, pensamos na 

possibilidade de tornar cada frase, cada estrofe e cada refrão, visível, quando interpretada em 

língua de sinais. Porém, a tradução ou interpretação da letra desta canção, para que os surdos 

possam compreender, não é tarefa fácil de se realizar. Faria (2003, p. 50) coloca que, “se um 

ouvinte de um mesmo grupo social ou cultural falha na interpretação do sentido dos 

enunciados metafóricos, ambíguos etc., quanto mais os surdos”. Essa afirmação baseia-se no 

fato de as construções de metáforas, sendo em Língua Portuguesa ou em LIBRAS, cada uma 

segue as particularidades resultantes do fator cultural, muitas vezes não sendo compreendida 

na troca de uma língua para a outra.  

No caso da letra da canção “Cálice”, essa tradução/interpretação deve requerer o 

conhecimento contextual histórico, os impedimentos da atribuição de opiniões contrárias ao 

sistema ditatorial vigente, explicitando o significado da linguagem figurada.  

Uma boa oportunidade de contextualizar como eram exercidas as censuras pelo 

órgão de censura, fazendo uso de recursos visuais para uma melhor compreensão das pessoas 

surdas, seria a partir de análise documental. O documento abaixo serve de exemplo, por trata-

se de uma letra da canção apresentada, porém impedida pela censura a sua gravação. É 

possível visualizar a não liberação da letra da canção, o tanto pelo carimbo com a palavra 

“vetado”, como pelo registro em letra cursiva que transforma a expressão cálice em cale-se, 

desvendando o sentido metafórico que os autores da música usaram para tentar driblar os 

órgãos de repressão. 

                                                           
49 FONSECA, Aleilton. “Cálice que Não se Cala.” In: FERNANDES, Rinaldo (Org). Chico Buarque: O Poeta 

das Mulheres, dos Desvalidos e dos Perseguidos. São Paulo: Leya, 2013. 
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Figura 11 Cálice, de chico Buarque de Holanda, vetado pela Ditadura Militar 

 

Fonte: http://www.documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2014/08/calice.jpg 

Quando da composição os autores usaram a expressão referida na Bíblia, sobre o 

cálice de vinho utilizado por Jesus Cristo na noite que ia ser entregue aos romanos para ser 
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crucificado, as autoridades da censura entenderam o sentido atribuído de cálice, para cale-se: 

“Pai, afasta de mim esse cálice”, sendo que, ao mesmo tempo, o afastar do cálice poderia ser 

subentendido como o afastar todo o sistema repressivo, expressava também o ato de calar, de 

ser silenciado a força, como aparece também em outros versos “Mesmo calada a boca, resta o 

peito”, “Como é difícil acordar calado”, “Mesmo calado o peito, resta a cuca”. Assim 

podemos dizer que em Cálice, metáforas são usadas para contar a situação dramática de ter 

que calar-se frente a tortura no Brasil no período da ditadura militar. 

Em 1974, Chico Buarque, marcado pela censura militar, compreendeu que 

dificilmente uma produção sua seria liberada. Quando compõe a canção “Acorda Amor”, usa 

o pseudônimo de Julinho da Adelaide e consegue a liberação da música. A letra expõe sobre o 

que de fato acontecia quando os perseguidos eram presos pela ditadura. Assim o que está 

sendo retratado, apresenta o acontecimento real, porém, através do uso da linguagem 

metafórica. Neste sentido, “Acorda Amor” assemelha-se ao que, de fato, aconteceu com o 

próprio Chico Buarque quando detido em sua própria residência e levado ao Ministério do 

Exército para prestar depoimento sobre a sua participação na Passeata dos Cem Mil e sobre as 

cenas exibidas na peça “Roda viva”, consideradas subversivas. 

Figura 12 A Passeata dos 100 mil 

 

Fonte: https://joaquimlivraria.wordpress.com/2012/04/13/a-passeata-dos-100-mil/ 
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No uso desta canção para esclarecer pontos históricos do período militar, pode 

propiciar o entendimento sobre a atuação dos movimentos que reuniam as pessoas para lutar 

contra a opressão. A “Passeata dos Cem Mil”, realizada em junho de 1968, um momento 

importante de enfrentamento a ditadura, realizou-se após uma série de retaliações aos 

movimentos a favor da restituição da democracia, inclusive, pelo agravamento após a morte 

do estudante Edson Luis50 no restaurante Calabouço. Cerca de cem mil pessoas marcharam 

pelas ruas do Rio de Janeiro cobrando atitudes dos atuais governantes. Assim como teve a 

participação de artistas e intelectuais, Chico Buarque estava presente, o que gerou o episódio 

da visita dos agentes da ditadura que o levaram para depor51. 

O sentido da letra da canção “Acorda Amor” pode ser contextualizado, 

especialmente por fontes visuais, como o exemplo da figura acima. Com o conhecimento dos 

acontecimentos político-sociais, ampliam-se o leque de conexões que podem ser feitas pelos 

surdos, uma vez reconhecida a importância contextual para entendimento de fatos acontecidos 

no passado. O que para os ouvintes acontece de forma mais natural, haja vista, sua língua ser 

utilizada nos mais diferentes veículos de informação, nos materiais em vídeos e nos registros 

históricos escritos em língua portuguesa. 

Na tradução/interpretação em LIBRAS, a linguagem metafórica exige uma discussão 

de contexto e significado. Vejamos o exemplo na primeira estrofe da música, abre-se a 

possibilidade, como veremos a seguir:  

Acorda, amor 

Eu tive um pesadelo agora 

Sonhei que tinha gente lá fora 

Batendo no portão, que aflição 

Era a dura, numa muito escura viatura 

Minha nossa santa criatura 

Chame, chame, chame lá 

Chame, chame o ladrão, chame o ladrão.  

 

O cantor usa “era a dura, numa muito escura viatura”, neste caso em “dura” e 

“ditadura”, a primeira palavra representa as duas últimas sílabas de ditadura. Na segunda 

estrofe ele confirma que “não é mais pesadelo nada”, “São os homens”, “os agentes da 

ditadura, que o levaram para depor” (HOMEM, 2009, p. 125) 

                                                           
50 O estudante paraense Edson Luís, com apenas 18 anos, foi assassinado no dia 28 de março de 1968, por 

militares no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro. Na época, os estudantes organizavam uma 

passeata para protestar contra o alto preço e a má qualidade da comida servida no restaurante. 

http://www.une.org.br/2014/03/edson-luis-presente/ 
51 Mais informações disponíveis na página 125 da obra: HOMEM, Wagner. Chico Buarque: História de 

Canções. São Paulo: Leya, 2009. 
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 “Angélica” é uma canção que representa literalmente uma situação vivenciada por 

Zuzu Angel. Ao responder à questão musical sobre quem é esta mulher, Rinaldo Fernandes 

responde: 

Essa mãe é Zuleika Angel Jones, a Zuzu Angel, que lutou desesperadamente – até 

morrer, ela também, num acidente de carro esquisito e nunca explicado – para 

deslindar o caso do desaparecimento e morte de seu filho Stuart Edgard Angel 

Jones, estudante de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, militante 

político, e que em 1971 foi preso, torturado e desapareceu. Angélica: um papel-

limite do feminino. Paradigma da função da mulher, de denunciadora da injustiça e 

da repressão máxima ao instinto de vida, que é a tortura e o assassinato 

(FERNANDES, 2013, p. 22). 

O que essa canção retratada na vida real vai se juntar aos muitos outros casos de 

prisão, tortura e desaparecimento de pessoas neste período. Também Wagner Homem registra 

que o filho de Zuzu Angel: 

fora morto em 1971 por órgãos de segurança da Aeronáutica, com requintes de 

crueldade. Ataram-lhe a boca ao escapamento de um veículo posto depois em 

movimento. Seu corpo nunca foi encontrado e a mãe dedicou o resto da vida à busca 

dos restos mortais do filho e a denunciar as torturas (HOMEM, 2009, p. 157). 

A composição da canção “Angélica” foi feita por Chico Buarque e Miltinho em 

1977, sendo muito representativa dos acontecimentos dos anos de Chumbo da Ditadura 

Militar, portanto, envolve a sensibilidade e a dor de quem perdeu um filho no modo mais 

cruel e violento exercido no período. Quando Chico Buarque escreve “Quem é essa mulher/ 

Que canta sempre esse estribilho/ Só queria embalar meu filho /Que mora na escuridão do 

mar”, ele a conhecia e tinha acompanhado o sofrimento e sua luta em busca de notícias de seu 

filho. A canção a homenageia, ao mesmo tempo que, com linguagem poética musical, 

apresenta a realidade de muitas mulheres brasileiras que viam seus familiares serem 

arrancados abruptamente da sociedade, serem torturados, mortos e, outras vezes, 

desaparecerem sem deixarem vestígios. Essa mulher era Zuzu Angel, a Zuleica que na música 

o cantor a chama de Angélica.  

Para um trabalho sobre a história da tortura em tempos da Ditadura Militar brasileira, 

a letra dessa canção oferece a oportunidade de comparação com relatos contextualizados na 

realidade que se apresentava neste período, sendo que, o que aconteceu a Stuart Edgar Angel 

Jones, não se tratava de um fato isolado, mas sim, muito frequente em relação aos militantes e 

simpatizantes de partidos de esquerda. Stuart, por exemplo, era militante do MR8, Movimento 

Revolucionário 8 de Outubro, uma organização política que atuava contra a ditadura militar 

brasileira, desejosos de instaurar o socialismo como forma de governo no Brasil. O 

movimento teria surgido em 1964 no meio universitário. Segundo Arns: 
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Ao terminar o último ano do governo Geisel, a estatística do Regime Milita de 1964 

registrava aproximadamente 10 mil exilados políticos, 4.682 cassados, milhares de 

cidadãos que passaram pelos cárceres políticos, 245 estudantes expulsos das 

universidades por força do Decreto 477, e uma lista de mortos e desparecidos, 

tocando a casa das três centenas (ARNS, 1985, p. 68) 

Através da citação percebemos a relação da história da canção com a realidade, pois 

tanto Stuart, quanto sua mãe, Zuzu Angel, a Angélica retratada na canção, foram vítimas que 

entraram para lista dos desaparecidos e mortos pela Ditadura Militar. Na lista dos 

desaparecidos políticos desde 1964, do Projeto Brasil: Nunca Mais52, o nome de Stuart Edgar 

Angel Jones se encontra registrado com sob o número 113, com o desaparecimento no ano de 

1971, importante fonte visual de pesquisa, ou seja, partindo de uma leitura visual do contexto 

histórico, importante para construção do significado da letra da canção e a interpretação da 

música “Angélica” em Língua Brasileira de Sinais. 

Nos versos da canção “Só queria embalar meu filho/ Que mora na escuridão do mar, 

pode ser analisado a partir da comparação com alguns relatos históricos que apontam para o 

fato de que o corpo do filho de Zuzu Angel tenha sido lançado ao mar, depois da morte 

ocasionada pelas torturas sofridas na cela onde se encontrava como preso político. 

Figura 13 Documentos e Imagem 

 
                                                           
52 O Projeto Brasil: Nunca Mais desenvolvido por Dom Paulo Evaristo Arns, Rabino Henry Sobel, Pastor 

presbiteriano Jaime Wright e equipe, foi realizado clandestinamente entre 1979 e 1985 durante o período final da 

ditadura militar no Brasil, no ano de 1985, gerou uma importante documentação sobre a história do Brasil. As 

informações estão contidas em mais de 1.000.000 de páginas, nos 707 processos do Superior Tribunal Militar 

(STM) revelando a extensão da repressão política no Brasil cobrindo um período que vai de 1961 a 1979, 

atualmente constitui-se no fundo mais pesquisado do Arquivo Edgard Leuenrouth na UNICAMP em Campinas. 
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No “Tomo I53” da bibliografia resultante da pesquisa “Brasil: Nunca Mais”, na 

página 72, encontramos sobre os órgãos de repressão, especialmente o Centro de Informações 

e Segurança da Aeronáutica (CISA), como ligado a numerosas prisões efetuadas pelos 

contingentes da Aeronáutica que recolhiam os presos à unidade do Galeão, onde foi torturado 

até a morte o estudante Stuart Edgar Angel Jones. Assim a canção “Angélica” reflete a 

subjetividade da dor, pela morte e por lhe negarem o direito de saber o que foi feito com 

Stuart, como aparece nos versos “Só queria agasalhar meu anjo/ E deixar seu corpo 

descansar”. 

Para o trabalho no ensino para surdos, que é imprescindível o uso de fontes visuais, 

encontramos grande disponibilidade de recursos que favorece a construção de sentidos em 

relação a utilização da letra da canção, tanto nos livros teóricos e paradidáticos, em revistas e 

jornais da época, em especial, os que apresentam registros por fotos, e que, por sua vez, se 

encontra grande disponibilidade na internet, favorecendo e entendimento da pesquisa através 

de recursos imagéticos. Também o filme Zuzu Angel, retrata a carreira da estilista, ingresso do 

filho Stuart no movimento estudantil contrário à ditadura militar então vigente no país.  

Figura 14 Capa de Dvd do filme Zuzu Angel54 

 

Fonte: http://www.filmesbrasileiros.net/zuzu-angel/ 

                                                           
53 Tomo I, Projeto Brasil: nunca mais. Arquidiocese de são Paulo, 1985, p. 72. Disponível em: 

<http://dhnet.org.br/memoria/nuncamais/bnm_tomo1_regime_militar.pdf> Acesso em 16 de maio de 2017. 
54 Ficha técnica: Direção Sérgio Rezende, Roteiro Marcos Bernstein e Sérgio Rezende. Produtor: Joaquim Vaz 

de Carvalho. Ano: 2006. Gênero: Drama. Duração: 110’. Elenco: Patrícia Pillar (Zuzu Angel), Daniel De 

Oliveira (Stuart Angel), Luana Piovani (Elke Maravilha), Leandra Leal (Sônia) e outros. 
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Assim, o filme ajuda a entender a repressão política e a ideia de como eram 

realizadas as torturas aos presos e aos assassinatos, como o de Stuart em 1971 e de sua mãe 

em 1976, forjado para que parecesse um acidente, porém, vinte e dois anos depois, declarado 

ser um assassinato pela Comissão dos Mortos e Desaparecidos no período militar. Embora o 

filme não apresenta a acessibilidade em LIBRAS, serão favoráveis aos surdos os recursos da 

imagem, bem como a possibilidade uma atividade dirigida, com interpretação sendo 

apresentada, através de pausas, onde solicite os esclarecimentos para os alunos surdos em 

língua de sinais.  

As duas canções a seguir, “Pelas Tabelas” e “Vai Passar”, foram lançadas no ano de 

1984, período em que já se evidenciava a desestabilização do regime autoritário, 

prenunciando a abertura para a democracia. As pessoas engajadas nas mobilizações sociais 

entenderam a importância das lutas reivindicatórias para a conquista do direito de voltarem a 

escolher o presidente da República do Brasil. Chico Buarque representa o anseio popular, 

registrando as inquietações do campo da política brasileira valendo-se da linguagem 

metafórica em suas canções, como também com sua própria participação nos movimentos, o 

que demonstra seu engajamento e compromisso político-social-cultural. Conforme Marco 

Napolitano: 

Consagrada como expressão da resistência civil ainda durante os anos 1960, a MPB 

ganhou novo impulso criativo ao longo do período mais repressivo da ditadura, 

tornando-se uma espécie de trilha sonora tanto dos “anos de chumbo” quanto da 

“abertura”. No período que vai de 1975 a 1982, os artistas ligados à MPB 

afirmaram-se como arautos de um sentimento de oposição cada vez mais 

disseminado, alimentando as batidas de um “coração civil” que teimava em pulsar 

durante a ditadura (NAPOLITANO, 2010, P.389) 

Em “Pelas Tabelas” (1984) o contexto histórico entra na canção através do 

movimento em prol das “Diretas Já”. Ou seja, mais uma vez o povo reunido em busca dos 

direitos democráticos.  

A participação de populares, políticos e artistas, ocorreu em diversas manifestações 

como, passeatas e comícios. Representava o anseio da população pela volta à democracia. 

Estava terminando o mandato do último presidente militar João Batista Figueiredo, com as 

eleições marcadas para 1985. Embora não haver militares concorrendo às eleições, esta, ainda 

não seria totalmente democrática haja vista o povo não poderem participar da votação para 

presidente55. 

                                                           
55 Com a ditadura dando sinais de que chegava ao fim, os cariocas engrossaram o movimento pela Anistia. Em 

22 de agosto de 1979, uma passeata marcou a votação do projeto do governo que previa a anistia aos presos e 
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Figura 15 Chico Buarque no Comício das "Diretas Já" na Praça da Sé - São Paulo 

 

Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/em-imagens-campanha-das-diretas-ja-pelo-pais-12246722  

A emenda apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, pedia eleições diretas, já 

para 1985. A ideia ganhou a adesão dos movimentos populares das grandes cidades do Brasil. 

Apesar das intensas manifestações a emenda não foi aprovada e o presidente da república foi 

eleito pelo colégio eleitoral. 

A letra da canção “Pelas Tabelas” fala da multidão de “blusa amarela”, “batendo as 

panelas” que se concentrava na campanha. Quanto ao verso “Eu achei que era ela puxando o 

cordão” ou “Eu jurei que era ela que vinha chegando”, que numa tradução literal, 

especialmente numa leitura feita por surdos, onde o sinal “ela” é bastante utilizado no 

pronome pessoal referindo-se a pessoa do gênero feminino, torna-se importante uma análise 

do que o pronome “ela” poderia ser representado no contexto de significados da música. Uma 

opção a ser considerada, trata-se de atribuir a “ela” com o sentido de “Democracia” tão 

almejada, após mais de duas décadas de Regime Militar. Toda a letra da canção pode ser 

discutida, ampliando o entendimento crítico do poder político e a relação com a escolha 

                                                                                                                                                                                     
exilados políticos. Seis dias depois, o presidente João Baptista Figueiredo promulgou a lei. Em 1984, o Centro 

do Rio voltaria a ser palco de grandes manifestações, desta vez em favor da Emenda Dante de Oliveira, que 

determinava a volta das eleições diretas para a Presidência da República. No dia 10 de abril, um milhão de 

cariocas se uniu, na Candelária, à campanha das "Diretas Já!". Duas semanas depois, no dia 25, cem mil 

ocuparam a Cinelândia, para acompanhar, ao vivo, a votação da emenda. Por 22 votos, o sonho de votar para 

presidente foi adiado. Leia mais em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/desde-revolta-da-vacina-

ruas-do-rio-sempre-foram-palco-de-protestos-8996704#ixzz4gW7R9CvP>  
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democrática dos representantes.  

Porém, em uma nota sobre a música “Pelas tabelas” Humberto Werneck56 diz que 

não precisa contar com Chico para tentar encontrar chaves para as relações das letras das 

músicas com a vida real. Segundo Werneck, Chico “conta que compôs o samba na época da 

campanha pelas eleições diretas para a Presidência da República em final de 1983, começo de 

1984, andando pela casa com o violão, num domingo, e que experimentou grande prazer”. 

Vai passar (1984), canção de autoria de Chico Buarque e Francis Hime, foi gravada 

no período de transição do governo militar para o governo civil.  

Este é um caso bem estilizado e refinado de samba-enredo, que, como se sabe, 

caracteristicamente glorifica história nacional e herança cultural. Nesta armação se 

desenrola uma visão metafórica da nação que não pode ser reduzida a uma só 

dimensão alegórica, já que investe a música de ponto de vista questionadores sobre o 

período da redemocratização num contexto mais amplo de patrimônio nacional […]. 

Sua linguagem é acessível ao grande público, mas um entendimento perspicaz da 

história supera o discurso típico de um gênero familiar. Assim “Vai Passar” é 

verdadeiramente representativo de vinte anos de composição buarqueana e de 

conceito amplo de samba com ritmo, tipo de canto, modo de expressão individual e 

histórica, um espírito coletivo e um reflexo da situação (PERRONE, GINWAY, 

TARTARI, 2009, PP. 218-219). 

O disco em que foi gravada teve seu lançamento em 1984, mesmo ano da votação da 

emenda “Diretas já”, realizada no mês de abril. Embora não tenha sido possível ao povo 

brasileiro eleger com o voto direto, o então presidente da república naquele ano, as 

mobilizações da sociedade foram decisivas para a realização das próximas eleições, sendo que 

a canção foi aclamada como um hino de luta e esperança da volta à democracia. 

Através da letra da canção é possível fazer uma analogia entre os temas históricos do 

processo de colonização com o período da Ditadura Militar, que conforme esperavam, estava 

com seus dias contados. 

Em “Que aqui sangraram pelos nossos pés/ Que aqui sambaram nossos ancestrais”, 

sugere uma volta as origens do samba, introduzido pelos escravizados africanos ao mesmo 

tempo indígenas que derramaram o sangue para construir o país Brasil. Da mesma forma pode 

se considerar o sangue derramado pelas torturas e crimes cometidos ao longo do período 

ditatorial. Os dois contextos podem representam assim “Página infeliz da nossa história”. 

Quando chico coloca “Passagem desbotada na memória/ Das nossas novas gerações” soa 

como uma alerta para o desconhecimento das novas gerações em relação a história do país, 

                                                           
56 Disponível em: <http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=pelastab_84.htm> Acesso em 08 

de maio de 2016. 
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como realmente aconteceu. E, no entanto, vem sendo contada de maneira mascarada, 

desbotando assim a “memória” dos que trabalharam e ajudaram a construir materialmente e 

culturalmente a história do povo brasileiro.  

Ao longo das cinco estrofes que compõe a música é possível identificar as 

construções metafóricas que propicia uma análise do significado voltado para o contexto que 

busca na História passada, as relações para entender o presente, numa alegoria carnavalesca. 

A canção é finalizada com o verso “O estandarte do sanatório geral vai passar”, mais uma vez 

é possível entender como uma metáfora em relação aos governos militares, suas ideologias 

ditadoras, que devia passar e dar lugar à democracia no Brasil. 

As canções de Chico Buarque, que aqui apresentamos um pouco de seu contexto, 

representam em nossa pesquisa uma possibilidade de conhecimento de um importante período 

da história política, que nem sempre é fácil de ser compreendido, tanto pelas pessoas ouvintes, 

quanto pelas pessoas surdas. Assim sendo, consideramos a possibilidade de análise das letras 

no contexto da produção musical e o conteúdo da canção, também interpretado em Língua 

Brasileira de Sinais, para que os surdos tenham os direitos sociais, pragmaticamente 

garantido, de compreensão de realidades críticas e políticas do Brasil. 

Salientamos que os apontamentos feitos nas canções escolhidas, não significa o 

esgotamento das possibilidades. Análises diferentes e bem mais aprofundadas são sugestivas 

no desenvolvimento teórico e prático, podendo ser realizados com ouvintes, embora nosso 

foco esteja em relação a educação de surdos. Concluímos que as canções da Música Popular 

Brasileira, especialmente produzidas por Chico Buarque de Holanda, oferecem valiosas 

contribuições para o entendimento da história brasileira do período do Regime Militar, 

podendo ser associadas às fontes escritas com suportes de imagens, que se encontra 

fartamente em jornais, revistas, vídeos e outros materiais de informações históricas 

registradas. No entanto, salientamos a necessidade apresentar aos alunos, que há outros pontos 

de vistas, considerando haver pensamentos políticos que irão analisar o mesmo fato de 

posições e intenções diferenciadas. A imagem a seguir serve para exemplificar o exposto, a 

partir de duas obras que se contrapõem sobre o que representou o período brasileiro da 

política militar. 



126 
 

  

Figura 16 Livros: Brasil Nunca Mais57 e Brasil Sempre58 

 

Fonte: Própria autora. 

Assim sendo, estamos proporcionando ao sujeito surdo, a percepção de que a história 

pode se apresentar em diferentes versões e movida por diferentes crenças e ideologias. Essa 

prática torna-se importante pela possibilidade de gerar autonomia, pelo incentivo a busca do 

conhecimento, pelo entendimento da necessidade de selecionar fontes de acordo com os 

objetivos, entender as diferentes posições e opiniões, expressar e respeitar opiniões alheias. 

Portanto, oferece fundamentos para a construção do conhecimento e desenvolvimento do 

pensamento crítico em relação aos acontecimentos políticos, sociais, econômicos, e de certa 

forma, culturais. 

5.4 O Aparato Cultural e a Fortuna Crítica do Autor 

Francisco Buarque de Holanda nasceu em 19 de junho de 1944 no Rio de Janeiro. 

Filho do sociólogo e historiador Sérgio Buarque de Holanda, autor clássico de Raízes do 

Brasil, de quem deve ter herdado o conhecimento e o amor pela literatura, e de Maria Amélia 

Cesário Alvim.  

                                                           
57  A obra escrita por D. Paulo Evaristo Arns, trata-se de um prefácio de várias outras obras resultante do Projeto 

Brasil Nunca Mais, realizado por especialistas que dedicaram 8 anos a reunir cópias de mais de 700 processos 

políticos que tramitaram pela Justiça Militar, entre abril de 64 e março de 79. Um relato doloroso da repressão e 

tortura que se abateram sobre o Brasil, podendo ser acessado todo o acervo em 

<http://dhnet.org.br/memoria/nuncamais/index.htm>  

58 O livro Brasil Sempre foi escrito em 1986 por Marco Pollo Giordani, membro do exército brasileiro, com o 

propósito de negar as acusações proferidas no PBNM. Defende a atuação dos governos militares como 

mantenedores da ordem nacional. 
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Em 1953 Chico Buarque mudou com seus pais para a Itália, por ocasião do trabalho 

de Sérgio Buarque na Universidade de Roma. No tempo em que lá permaneceram, estudou 

em uma escola americana e aprendeu o idioma inglês e o italiano.  

Aos 13 anos, já de volta ao Brasil, Chico demonstrou a vocação para a literatura e 

iniciando precocemente publicações de crônicas no jornal do colégio Santa Cruz, em São 

Paulo, onde estudava. Em entrevista a Augusto Massi, publicada no livro Chico Buarque do 

Brasil de Rinaldo de Fernandes, encontramos um trecho da transcrição das memórias em 

relação ao seu encontro com das obras de literatura:  

A minha tentativa de aproximação com o meu pai foi através da literatura. Ele vivia 

fechado na biblioteca, e eu, que tinha medo de penetrar naquele território, comecei a 

ler algumas coisas. Ele me indicava desde clássicos como Flaubert, até Céline, 

Camus e Sartre […]. Li ainda em francês, Dostoiévski, Tostói […]. Lá pelos meus 

18 anos, ir para Faculdade de Arquitetura, com esses livros em francês, o que era 

uma atitude um pouquinho esnobe […] até que um colega me deu uma debochada: 

‘Mas você só vem com esses livros para cá, por que não lê literatura brasileira’? Eu 

respondi: ‘Você tem razão. E comecei a ler o que não havia lido até então, de Mário 

de Andrade, Oswald de Andrade, até Guimarães Rosa, por quem me apaixonei 

(FERNADES, 2009, P.25) 

A trajetória de sucessos começa a fazer parte da vida de CBuarque quando ainda bem 

jovem. No setor musical, Chico lança seu primeiro LP em 1966, com doze músicas, estando 

entre elas A Banda, que lhe tornou um fenômeno nacional, especialmente pela a participação 

no II Festival da Canção, promovido pela TV Record, no qual lhe rendeu o primeiro lugar, 

embora, conforme afirma Zuza Homem de Mello, foi a pedido do próprio Chico Buarque, 

compartilhado o primeiro lugar com a música Disparada de Geraldo Vandré e Teo de Barros.  

Os festivais consistiam em uma série de concursos transmitidos por emissoras de 

televisão brasileira, nas décadas de 1960 e 1970. Esses festivais consolidaram a música 

popular brasileira, além de revelar grandes compositores e interpretes da nossa música como 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Elis Regina, Nara Leão, Edu Lobo, Jair 

Rodrigues, Tom Jobim, Oswaldo Montenegro e outros, marcou também a primeira aparição 

pública de grande repercussão de Chico Buarque de Holanda no movimento musical. Quanto 

às mais recentes produções musicais, foram gravadas em 2011, com um total de nove 

músicas. 

As peças de teatros59 também fizeram parte de sua produção. A primeira foi Roda 

Viva, escrita em 1968, Calabar, o Elogio da Traição em 1973 (com Ruy Guerra), Gota 

                                                           
59 Fontes retiradas do livro de: FERNANDES, Rinaldo. Chico Buarque do Brasil: Textos sobre as Canções, o 

teatro e a ficção de um artista brasileiro. Rio de Janeiro: Garamond: Fundação Nacional do Livro, 2009. P. 412. 
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d’agua em 1975 (com Paulo Pontes) e Ópera do Malandro em 1978. Segundo Diógenes 

André Vieira Maciel60, a dramaturgia de Chico Buarque é especial por ter enfrentado um dos 

períodos de maior agitação política e cultural entre os anos de 1968 e 1978. O autor coloca 

que, apesar de certos críticos “torcerem o nariz” para as obras de Chico, elas marcam a época 

em que os artistas mantinham a crença na aliança revolucionária com o povo no sentido de 

alcançarem mudanças almejadas. Afirma também que as tragédias e comédias que marcam as 

obras buarquena, essas, sim, continuam a encantar e a fazer acreditar em mudanças para além 

do tempo. 

Sobre produção de novela, Chico Buarque escreveu Fazenda Modelo, livro escrito 

em 1974. O período para os lançamentos de músicas estava complicado para o cantor, que 

perseguido pela Censura Federal, via suas letras impossibilitadas de lançarem ao público. 

Durante nove meses Chico se lança a escrever um livro. Fazenda Modelo, uma novela 

pecuária: Chico Buarque tece uma alegoria sobre a sociedade dos homens - falando, no 

entanto, exclusivamente de bois e vacas.  

Para Adélia Bezerra de Meneses61 a novela é uma parábola sobre o poder, a respeito 

das formas de dominação social sobre o rebanho humano. Esta comparação com o político-

social faz jus ao momento vivenciado, de forma que apresenta a dominação mais radical de 

usurpar o indivíduo, em nome de princípios negadores da possibilidade de assumir seu 

próprio destino pessoal. Esta alegoria com os bois e outros animais relaciona-se ao Brasil 

governado pelo Regime Militar “da censura, da ditadura, das maravilhas e mazelas do milagre 

econômico”. Já Regina Zilbermam diz que Fazenda Modelo “Não é conversa mole para boi 

dormir”62 pois questionando o conteúdo da novela e comparando aos tempos atuais, destaca 

que, embora o Brasil da obra pode ser menos autoritário, contudo, não menos dependente, 

nem mais rico e igualitário. Zilberman também menciona, não se restringir apenas a um 

determinado período da história brasileira, mas sim a uma atualidade quando assinalada pela 

exploração e submissão das classes menos favorecidas.  

Nas produções de cinema, Chico Buarque também conta com uma belíssima ficha, 

especialmente pelas composições das músicas que se destacaram em: Quando o carnaval 

                                                           
60 O teatro de Chico Buarque. Artigo que compõe o livro organizado por Rinaldo Fernandes: Chico Buarque do 

Brasil, ocupando as páginas 239-239. 
61 Literatura Comentada, Abril Cultural, 1980. Disponível em: 

<http://chicobuarque.com.br/construcao/lit_fazenda.htm>. Acesso em 30/05/2017. 
62 ZILBERMAN, Regina. Não é Conversa Mole pra Boi dormir. Artigo que compõe o livro organizado por 

Rinaldo Fernandes: Chico Buarque do Brasil, ocupando as páginas 363-370. 
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chegar de Carlos Diegues (1972). Os Saltimbancos Trapalhões sob a direção de J.B. Tanko, 

(1981), Para viver um grande amor de Miguel Faria Jr. (1983), Ópera do malandro de Ruy 

Guerra (1985) e outros três filmes baseados em suas obras literárias, sendo: Estorvo de Ruy 

Guerra (2000), Benjamim de Monique Gardenberg (2003) e Budapeste de Walter Carvalho 

(2009). 

Na literatura Chico Buarque publica em 1966 publica o conto Ulisses no jornal O 

Estado de São Paulo, incorporado depois no primeiro livro chamado A banda que trazia os 

manuscritos das primeiras canções. Na década de 1960, Chico escreve o poema A bordo do 

Rui Barbosa, livro que recebeu a ilustração de Vallandro Keating. E em 1979 é editado 

Chapeuzinho Amarelo, livro-poema de 1979, sendo a primeira publicação dedicada ao público 

infantil.  

A partir do início dos anos 80 Chico tem alternado a produção musical com a 

literária: Estorvo (1991), Benjamim (1995), Budapeste (2003), Leite Derramado (2009), O 

Irmão Alemão (2014). Todas as obras bem recebidas pela crítica literária, inclusive ganhando 

prêmios, entre eles está o Jabuti, considerado o mais importante prêmio literário do país, 

organizado pela Câmara Brasileira do Livro. As obras contempladas com o prêmio Jabuti 

foram: Estorvo em 1992, Budapeste em 2004 e Leite Derramado em 2010. 

O que podemos notar é que, ao longo dos mais de 50 anos de carreira, são tantas as 

obras do artista que dependeríamos de inúmeras páginas para poder citá-las todas, todos os 

prêmios recebidos e a imensa fortuna crítica direcionada a Chico Buarque de Holanda 

Ferreira. Assim sendo, as apontamos para as obras que falam do artista e de sua carreira nos 

mais diversos meios, por configurarem impressionantes fontes de conhecimentos cultural e 

político-social. Os autores, críticos de músicas citados nesta dissertação são recomendados 

para este fim, dos quais destacamos Rinaldo Fernandes, Wagner Homem, Anazildo 

Vasconcelos do Silva, entre outros. 

No entanto, não poderíamos deixar de questionar se esta rica produção estaria 

disponível para a comunidade surda. Durante as pesquisas não tivemos a oportunidade de 

encontrar algum material específico disponível que abrangesse a Língua Brasileira de Sinais. 

No entanto, sabemos, que uma das fontes mais acessíveis nos últimos tempos, vem dos meios 

digitais, disponíveis na internet.  Realizamos assim, algumas buscas no intuito de verificar 

possíveis contatos dos surdos com as obras de Chico Buarque. Encontramos o site 

<http://www.surdosol.com.br> que divulgava um evento. 
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Figura 17 Contação em LIBRAS se inspiram em Chico Buarque e Guimarães Rosa 

 

Fonte: <www.surdosol.com.br/contacoes-em-libras-se-inspiram-em-chico-buarque-e-guimaraes-rosa/> 

Trata-se do Grupo Parampará63 que realiza contação de histórias e estavam 

apresentando Contos daqui e de lá – América Latina, entre eles, Histórias de Chapeuzinho, 

baseadas em contos dos brasileiros Chico Buarque com Chapeuzinho Amarelo e Fita verde no 

cabelo de Guimarães Rosa, no qual estavam sendo disponibilizados com a acessibilidade em 

LIBRAS. 

Outras fontes de acesso se encontram disponíveis em canais do youtube.com, 

podendo encontrar algumas canções de Chico Buarque interpretadas em LIBRAS. Entretanto, 

chegamos à conclusão de haver poucos materiais acessíveis para pessoas com surdez, o que 

nos indica a necessidade de maiores produções de interpretações, seja referente a letra de 

música, filmes, apresentação/ discussão/ tradução das obras literárias, podendo ser registrados 

em vídeos, imagens dos sinais, escritas em signwriting (sistema de escrita de língua de sinais 

                                                           
63 O Grupo Parampará existe desde 2005, atua como mediador de leitura, estimulando-a por meio de 

apresentações em parques, bibliotecas públicas, livrarias, organizações do terceiro setor, SESCs e empresas. 
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em geral, como dito à página 72, supra) e outros recursos que propicie o conhecimento, 

privilegiando o sentido espacial visual. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta Dissertação teve por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o uso de canções populares para o ensino de contexto sócio-histórico-

cultural na educação de surdos. 

Para isso, realizamos um estudo histórico circunstanciado do conteúdo de letras de 

canções populares, que no movimento engajado, possibilitou a representação do período da 

implantação do regime militar de 1964. Numa abordagem crítica relacionamos a MPB à 

História do Brasil, considerando ser importante o conhecimento, no que diz respeito ao 

despertar do senso crítico e a capacidade de correlacionar com momentos atuais de nossa 

democracia e de cidadania. 

Este olhar na História, e na história dos surdos a partir do direito de acessibilidade, 

para que as pessoas surdas possam compreender as questões envolvidas a partir de capacidade 

visual, encontra dificuldades em atingir tais objetivos, caso não haja uma disposição também 

por parte dos ouvintes, que formam uma comunidade maior, em compreender as diferenças 

culturais e proporcionar os recursos favoráveis no desenvolver dos conteúdos em Língua 

Brasileira de Sinais de demais recursos visuais necessários à educação dos surdos. Assim 

sendo, este trabalho se propôs defender o uso de canções que, culturalmente, estão disponíveis 

aos ouvintes pela disposição sonora, num processo de verificar as diferentes estratégias para 

torna-las compreensíveis aos surdos. 

Para a compreensão contextual, fizemos um levantamento de teorias historiográficas 

e pedagógicas. Assim pudemos compreender um pouco da trajetória histórica da pessoa com 

surdez, as representações, ora aceitas, ora questionadas e até mesmo proibidas da utilização 

gestual, posteriormente da língua de sinais. Nesta trajetória foi possível observar que não 

foram poucas as lutas empreendidas pelo reconhecimento oficial da LIBRAS como língua 

natural dos surdos, instrumento maior da comunicação no direito de formarem comunidades 

de cultura surda, de contar com políticas públicas de interesses próprios, e de uma educação 

voltada a eles, também pelos modelos culturais próprios, mas que não os excluam da 

participação e envolvimento, perante a proposta de reflexão crítica e ampla de contextos: 
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sociopolítico, sociocultural, socioeconômico e histórico-cultural que, territorialmente 

usufruem do mesmo espaço. 

Concluímos que os textos que trazem referenciais históricos, ainda que sugeridos, 

são relevantes para o propósito de aplicação no ensino de pessoas surdas, em cursos que 

requeiram o reconhecimento de questões complexas, como as de incluírem as letras de 

canções de protestos ao Regime Militar da chamada Música Popular Brasileira (MPB), que ao 

apresentarem os sentidos figurados da linguagem, decorrentes do momento de censura 

imposta, necessitam discussões aprofundadas dos contextos em que aparecem essas 

construções linguísticas, considerando as diferenças estruturais entre a LIBRAS e Língua 

Portuguesa. Fez-se necessário o desenvolvimento da pesquisa de caráter histórico-cultural 

para entender as estratégias de compreensão do todo, por meio da interpretação do conteúdo 

das letras, uma leitura que se deve fazer amparada por informações sobre o momento 

circunstanciado, relativo à construção dos sentidos, importante para a apreensão dos 

significados, haja vista apresentar dificuldades de compreensão. 

Portanto, o levantamento do contexto de produção musical, cruzado com o conteúdo 

da canção, implica uma riqueza de assuntos que favorecem a ampliação do acervo de 

conhecimentos gerais do educando, importante, sobretudo, para a comunidade surda, que teve 

menos possibilidade de acessar conteúdo desse tipo de textos. A riqueza inerente às obras 

qualitativamente referenciadas de acesso à MPB torna-se excepcional caminho para suprir 

informações históricas, sociais ou culturais do Brasil. 

Consideramos como ponto positivo, a farta disponibilidade de informações 

relacionadas ao tema, disponível em livros, revista e majoritariamente na internet, suporte em 

que as fontes visuais podem expostas com maiores chances de alcançarem o povo surdo, 

porém, ainda carecendo de tradução e interpretação em língua de sinais. A garantia da 

acessibilidade se encontra respaldada por lei nos ambientes escolares, acreditamos que a 

escola, no papel de fomentadora do conhecimento, está mais próxima da realidade de oferecer 

os conteúdos defendidos neste trabalho, por intermédio de estratégias e recursos próprios da 

cultura visual, interpretados em Língua Brasileira de Sinais, realizando trocas significativas de 

aprendizagem da História, da política e dos vieses culturais, abrangendo tanto o universo da 

cultura ouvinte como o da cultura surda. 
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ANEXO I 

Exemplário de Canções Populares (Chico Buarque) 

1) A Banda 

2) Roda Viva 

3) Apesar de Você 

4) Cotidiano 

5) Bom Conselho 

6) Cálice 

7) Acorda Amor 

8) Angélica 

9) Pelas Tabelas 

10) Vai Passar 

 

1- A Banda 

Chico Buarque/1966 

Estava à toa na vida 

O meu amor me chamou 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

 

A minha gente sofrida 

Despediu-se da dor 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

 

O homem sério que contava dinheiro parou 

O faroleiro que contava vantagem parou 

A namorada que contava as estrelas parou 

Para ver, ouvir e dar passagem 

A moça triste que vivia calada sorriu 

A rosa triste que vivia fechada se abriu 

E a meninada toda se assanhou 

Pra ver a banda passar 

Cantando coisas de amor 

 

O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou 

Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou 

A moça feia debruçou na janela 

Pensando que a banda tocava pra ela 

A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu 

A lua cheia que vivia escondida surgiu 

Minha cidade toda se enfeitou  
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Pra ver a banda passar cantando coisas de amor 

Mas para meu desencanto 

O que era doce acabou 

Tudo tomou seu lugar 

Depois que a banda passou 

 

E cada qual no seu canto 

Em cada canto uma dor 

Depois da banda passar 

Cantando coisas de amor  

2- Roda-viva  

Chico Buarque/1967 

Para a peça Roda-viva, de Chico Buarque 

 

Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega o destino pra lá 

Roda mundo, roda-gigante 

Rodamoinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração 

 

A gente vai contra a corrente 

Até não poder resistir 

Na volta do barco é que sente 

O quanto deixou de cumprir 

Faz tempo que a gente cultiva 

A mais linda roseira que há 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega a roseira pra lá 

Roda mundo (etc.) 

 

A roda da saia, a mulata 

Não quer mais rodar, não senhor 

Não posso fazer serenata 

A roda de samba acabou 

A gente toma a iniciativa 

Viola na rua, a cantar 
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Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega a viola pra lá 

Roda mundo (etc.) 

 

O samba, a viola, a roseira 

Um dia a fogueira queimou 

Foi tudo ilusão passageira 

Que a brisa primeira levou 

No peito a saudade cativa 

Faz força pro tempo parar 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega a saudade pra lá 

Roda mundo (etc.)  

 

3- Apesar de você  

Chico Buarque/1970 

 

Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado 

E inventou de inventar 

Toda a escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

O perdão 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Eu pergunto a você 

Onde vai se esconder 

Da enorme euforia 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir 

Em cantar 

Água nova brotando 

E a gente se amando 

Sem parar 

 

Quando chegar o momento 
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Esse meu sofrimento 

Vou cobrar com juros, juro 

Todo esse amor reprimido 

Esse grito contido 

Este samba no escuro 

Você que inventou a tristeza 

Ora, tenha a fineza 

De desinventar 

Você vai pagar e é dobrado 

Cada lágrima rolada 

Nesse meu penar 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Inda pago pra ver 

O jardim florescer 

Qual você não queria 

Você vai se amargar 

Vendo o dia raiar 

Sem lhe pedir licença 

E eu vou morrer de rir 

Que esse dia há de vir 

Antes do que você pensa 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Você vai ter que ver 

A manhã renascer 

E esbanjar poesia 

Como vai se explicar 

Vendo o céu clarear 

De repente, impunemente 

Como vai abafar 

Nosso coro a cantar 

Na sua frente 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Você vai se dar mal 

Etc. e tal  
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4- Cotidiano 

Chico Buarque/1971 

Todo dia ela faz tudo sempre igual 

Me sacode às seis horas da manhã 

Me sorri um sorriso pontual 

E me beija com a boca de hortelã 

 

Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar 

E essas coisas que diz toda mulher 

Diz que está me esperando pro jantar 

E me beija com a boca de café 

 

Todo dia eu só penso em poder parar 

Meio dia eu só penso em dizer não 

Depois penso na vida pra levar 

E me calo com a boca de feijão 

 

Seis da tarde como era de se esperar 

Ela pega e me espera no portão 

Diz que está muito louca pra beijar 

E me beija com a boca de paixão 

 

Toda noite ela diz pra eu não me afastar 

Meia-noite ela jura eterno amor 

E me aperta pra eu quase sufocar 

E me morde com a boca de pavor 

 

Todo dia ela faz tudo sempre igual 

Me sacode às seis horas da manhã 

Me sorri um sorriso pontual 

E me beija com a boca de hortelã 

 

5- Bom Conselho  

Chico Buarque/1972 

Para o filme Quando o carnaval chegar de Cacá Diegues 

Ouça um bom conselho 

Que eu lhe dou de graça 

Inútil dormir que a dor não passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 

Está provado, quem espera nunca alcança 

Venha, meu amigo 

Deixe esse regaço 

Brinque com meu fogo 

Venha se queimar 

Faça como eu digo 
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Faça como eu faço 

Aja duas vezes antes de pensar 

Corro atrás do tempo 

Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe 

Eu semeio vento na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade 

6- Cálice 

Gilberto Gil/Chico Buarque/1973 

 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

De vinho tinto de sangue 

 

Como beber dessa bebida amarga 

Tragar a dor, engolir a labuta 

Mesmo calada a boca, resta o peito 

Silêncio na cidade não se escuta 

De que me vale ser filho da santa 

Melhor seria ser filho da outra 

Outra realidade menos morta 

Tanta mentira, tanta força bruta 

 

Como é difícil acordar calado 

Se na calada da noite eu me dano 

Quero lançar um grito desumano 

Que é uma maneira de ser escutado 

Esse silêncio todo me atordoa 

Atordoado eu permaneço atento 

Na arquibancada pra a qualquer momento 

Ver emergir o monstro da lagoa 

 

De muito gorda a porca já não anda 

De muito usada a faca já não corta 

Como é difícil, pai, abrir a porta 

Essa palavra presa na garganta 

Esse pileque homérico no mundo 

De que adianta ter boa vontade 

Mesmo calado o peito, resta a cuca 

Dos bêbados do centro da cidade 
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Talvez o mundo não seja pequeno 

Nem seja a vida um fato consumado 

Quero inventar o meu próprio pecado 

Quero morrer do meu próprio veneno 

Quero perder de vez tua cabeça 

Minha cabeça perder teu juízo 

Quero cheirar fumaça de óleo diesel 

Me embriagar até que alguém me esqueça  

 

7- Acorda Amor  

Leonel Paiva - Julinho da Adelaide/1974  

 

Acorda, amor 

Eu tive um pesadelo agora 

Sonhei que tinha gente lá fora 

Batendo no portão, que aflição 

Era a dura, numa muito escura viatura 

Minha nossa santa criatura 

Chame, chame, chame lá 

Chame, chame o ladrão, chame o ladrão 

 

Acorda, amor 

Não é mais pesadelo nada 

Tem gente já no vão de escada 

Fazendo confusão, que aflição 

São os homens  

E eu aqui parado de pijama 

Eu não gosto de passar vexame 

Chame, chame, chame  

Chame o ladrão, chame o ladrão 

 

Se eu demorar uns meses convém, às vezes, você sofrer 

Mas depois de um ano eu não vindo 

Ponha a roupa de domingo e pode me esquecer 

 

Acorda, amor 

Que o bicho é brabo e não sossega 

Se você corre o bicho pega 

Se fica não sei não 

Atenção 

Não demora 

Dia desses chega a sua hora 

Não discuta à toa, não reclame 

Clame, chame lá, clame, chame 

Chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão 

(Não esqueça a escova, o sabonete e o violão)  
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8- Angélica 

Miltinho - Chico Buarque/1977 

 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre esse estribilho 

Só queria embalar meu filho 

Que mora na escuridão do mar 

 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre esse lamento 

Só queria lembrar o tormento 

Que fez o meu filho suspirar 

 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre o mesmo arranjo 

Só queria agasalhar meu anjo 

E deixar seu corpo descansar 

 

Quem é essa mulher 

Que canta como dobra um sino 

Queria cantar por meu menino 

Que ele já não pode mais cantar  

 

9- Pelas tabelas  

Chico Buarque/1984  

 

Ando com minha cabeça já pelas tabelas 

Claro que ninguém se toca com minha aflição 

Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela 

Eu achei que era ela puxando um cordão 

Oito horas e danço de blusa amarela 

Minha cabeça talvez faça as pazes assim 

Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas 

Eu pensei que era ela voltando pra 

Minha cabeça de noite batendo panelas 

Provavelmente não deixa a cidade dormir 

Quando vi um bocado de gente descendo as favelas 

Eu achei que era o povo que vinha pedir 

A cabeça de um homem que olhava as favelas 

Minha cabeça rolando no Maracanã 

Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas 

Eu jurei que era ela que vinha chegando 

Com minha cabeça já pelas tabelas 

Claro que ninguém se toca com minha aflição 
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Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela 

Eu achei que era ela puxando um cordão 

Oito horas e danço de blusa amarela 

Minha cabeça talvez faça as pazes assim 

Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas 

Eu pensei que era ela voltando pra 

Minha cabeça de noite batendo panelas 

Provavelmente não deixa a cidade dormir 

Quando vi um bocado de gente descendo as favelas 

Eu achei que era o povo que vinha pedir 

A cabeça dum homem que olhava as favelas 

Minha cabeça rolando no Maracanã 

Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas 

Eu jurei que era ela que vinha chegando 

Com minha cabeça já numa baixela 

Claro que ninguém se toca com minha aflição 

Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela 

Eu achei que era ela puxando um cordão 

 

10-  Vai passar  

Francis Hime - Chico Buarque/1984  

Vai passar 

Nessa avenida um samba 

popular 

Cada paralelepípedo 

Da velha cidade 

Essa noite vai 

Se arrepiar 

Ao lembrar 

Que aqui passaram 

sambas imortais 

Que aqui sangraram pelos 

nossos pés 

Que aqui sambaram 

nossos ancestrais 

 

Num tempo 

Página infeliz da nossa 

história 

Passagem desbotada na 

memória 

Das nossas novas 

gerações 

Dormia 

A nossa pátria mãe tão 

distraída 

Sem perceber que era 
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subtraída 

Em tenebrosas 

transações 

 

Seus filhos 

Erravam cegos pelo 

continente 

Levavam pedras feito 

penitentes 

Erguendo estranhas 

catedrais 

E um dia, afinal 

Tinham direito a uma 

alegria fugaz 

Uma ofegante epidemia 

Que se chamava carnaval 

O carnaval, o carnaval 

(Vai passar) 

 

Palmas pra ala dos 

barões famintos 

O bloco dos napoleões 

retintos 

E os pigmeus do bulevar 

Meu Deus, vem olhar 

Vem ver de perto uma 

cidade a cantar 

A evolução da liberdade 

Até o dia clarear 

 

Ai, que vida boa, olerê 

Ai, que vida boa, olará 

O estandarte do sanatório 

geral vai passar 

Ai, que vida boa, olerê 

Ai, que vida boa, olará 

O estandarte do sanatório 

geral 

Vai passar 
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ANEXO II 

Exemplário de Filmes que Retratam Acontecimentos do Regime Militar 

1.  Título: Batismo de Sangue (Original) 

Ano de produção: 2006 

Direção: Helvecio Ratton 

Duração:110 minutos 

Gênero: Político drama 

Países de Origem: Brasil 

Elenco: Daniel de Oliveira, Caio Blat, Ângelo Antônio 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xE8-

NXc8LMM> 

        

2. Título: Zuzu Angel 

Ano de produção: 2006 

Direção: Sérgio Rezende 

Duração: 103 min. 

Gênero: Drama 

País de origem: Brasil 

Elenco: Patrícia Pillar, Antônio Pitanga, Daniel de Oliveira, 

Elke Maravilha, Leandra Leal, Luana Piovani, Nelson Dantas, 

Paulo Betti 

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KIlELuuROhA>        

3. Título: Benjamim 

Ano de produção: 2004 

Direção: Monique Gardenberg 

Duração: 105 min. 

Gênero Drama 

Elenco: Paulo José, Danton Mello, Cleo Pires mais 

País de origem: Brasil 

        

4. Título: Cabra Marcado para Morrer 

Ano de produção: 1984 

Direção: Eduardo Coutinho 

Duração: 120 min. 

Gênero: Documentário 

País de origem: Brasil 

Elenco:  Elisabeth Teixeira e família, João Virgínio da Silva e 

os habitantes de Galiléia (Pernambuco). Narração de Ferreira 

Gullar, Tite Lemos e Eduardo Coutinho 

Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=JE3T_R-

eQhM 

        

5. Título: Pra Frente Brasil 

Ano de produção: 1982 

Direção: Roberto Farias 

Duração: 105 min. 

Gênero Drama 

País de origem: Brasil 

Elenco: Reginaldo Faria, Antônio Fagundes, Natália do Vale, 

Claudio Marzo, Elizabeth Savalla, Carlos Zara 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rzj1_bD3BDI 
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ANEXO III 

Canção Engajada e História Política 

 

Canções (MPB) de 

Chico Buarque de Holanda 

História Política (Período de 1965 a 1985) 

1966 

 

 

 

 

 

1971 

A Banda 

“A minha gente sofrida/ 

Despediu-se da dor/ Pra ver a 

banda passar/ Cantando 

coisas de amor”. 

 

Cotidiano 

“Todo dia ela faz tudo sempre 

igual” 

Quando João Gulart chegou à presidência, o Brasil 

tinha 80 milhões de habitantes e 15 milhões de 

eleitores. Ou seja, mais de 80% da população não 

votava. Como a televisão era incipiente e a imprensa 

bastante regionalizada, a maioria do povo não tinha 

acesso às informações e mantinha-se despolitizada 

[…] João Goulart prometia reformas sociais para 

melhorar as condições de vida dos brasileiros. Com 

o Golpe Militar a situação dos brasileiros tornou-se 

incerta, e negado o direito de se manifestarem.  

“ou marchamos para uma democracia social mais 

justa, ou então, amanhã muitos do que hoje me 

atacam terão que chorar a estupidez de não terem 

lutado em defesa das grandes aspirações populares” 

avisava Jango.  

1967 Roda Viva 

 “Tem dias que a gente se 

sente/ Como quem partiu ou 

morreu”. Frustrações do 

ponto de vista social, político 

e cultural.  “A gente quer ter 

voz ativa”. Não ser 

controlado e vetado pela 

censura. 

O contexto histórico político é marcado pela 

elaboração da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1967, sobre o domínio do 

autoritarismo. Na prática, representava a ação do 

governo militar sobre a vida pública do país. Assim, 

essa constituição, concentrou poderes no Executivo, 

autorizou a extinção de partidos políticos, e 

constituiu a legalidade de diversas emendas, 

decretos-lei e, os temidos, atos institucionais, que 

foram incorporados ao seu texto na Emenda 

Constitucional de 1969. 

1970 Apesar de você 

Chico fica irritado com a 

situação e escreve sobre o 

presidente Médici:   

“Hoje você é quem manda/ 

Falou, tá falado/ Não tem 

discussão. (Mas) “Inda pago 

pra ver/ O jardim florescer/ 

Qual você não queria”.  

Tortura e desaparecimento de pessoas contrárias ao 

regime do general Médici eram frequentes. Apesar 

disso Havia o ufanismo que se apresentavam a 

sociedade por meio de slogan, como: "Ninguém 

segura este país", "Brasil, ame-o ou deixe-o", ou 

"Brasil, Ame-o ou morra!", como também algumas 

canções populares "Ninguém segura a juventude do 

Brasil”  

1972 Bom conselho 

Contradita minuciosa de 

provérbios de larga 

circulação: “Inútil dormir, 

que a dor não passa”. “Quem 

espera nunca alcança”. 

Devagar é que não se vai 

longe. “Eu semeio vento na 

minha cidade”. “Vou pra rua 

Chamados “Anos de Chumbo” do Regime Militar, 

especialmente no período em que o general Emílio 

Garrastazu Médici (1969 – 1974) estava no 

governo, e vigorava o Ato Institucional n.º 5, em 

que a repressão aos opositores era cada vez mais 

intensa. 
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e bebo a tempestade”. 

Há uma troca da passividade 

dos provérbios pela 

mensagem de resistência 

1973 

 

Cálice 

Como não calar diante do 

aparato policial montado 

durante o Regime Militar. O 

sentido da censura atribuído 

de “cálice”, para “cale-se”: 

“Pai, afasta de mim esse 

cálice”, o afastar o sofrimento 

de um sistema repressivo, 

expressava também o ato de 

calar, ser silenciado à força, 

com torturas e mortes. 

“Mesmo calada a boca, resta 

o peito”, “Como é difícil 

acordar calado”, “Mesmo 

calado o peito, resta a cuca”. 

Representações do Brasil na 

Ditadura. 

Mais do que uma república repressiva, criou-se um 

Estado policial. 

SNI (Serviço Nacional de Informação) 

DSI (Divisão de segurança de Informação) 

CIEX (Cento de Informação do Exército) 

E-2 (Serviço Secreto do Exército) 

CENIMAR (Serviço de Informação da Marinha) 

M-2 (Serviço Secreto da Marinha) 

CISA (Centro de Informação de Segurança da 

Aeronáutica) 

A-2 (Serviço Secreto da Aeronáutica) 

DEOPS (Delegacia Est. de Ordem Pública e Social) 

DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) 

Os suspeitos passavam por interrogatórios, torturas, 

perda de empregos. Disseminava-se na população o 

medo e o convite à delação. Anulava-se o cidadão, 

gerando o pânico. 

1974 Acorda Amor 

A letra da canção expõe a 

memória de um 

acontecimento real, através 

do uso da linguagem 

metafórica, do que aconteceu 

com o próprio Chico Buarque 

quando detido em sua própria 

casa e levado ao Ministério 

do Exército para prestar 

depoimento sobre a sua 

participação na passeata dos 

Cem Mil e sobre as cenas 

exibidas na peça Roda viva, 

consideradas subversivas. 

A Passeata dos Cem Mil, realizada em junho de 

1968, um momento importante de enfrentamento a 

ditadura, realizou-se após uma série de retaliações 

aos movimentos a favor da restituição da 

democracia, inclusive pelo agravamento, após a 

morte do estudante Edson Luís no restaurante 

Calabouço. Cerca de cem mil pessoas marcharam 

pelas ruas do Rio de Janeiro cobrando atitudes dos 

atuais governantes. 

1977 Angélica é (Zuzu Angel) mãe 

de Stuart Edgar Angel Jones, 

por exemplo, era militante do 

MR8, Movimento 

Revolucionário 8 de Outubro, 

uma organização política que 

atuava contra a ditadura 

militar brasileira, desejosos 

de instaurar o socialismo 

como forma de governo no 

Brasil. Foi preso e morto, 

porém dado como 

desaparecido. Sua mãe 

Quase dois terços dos processos reunidos para 

estudo do Projeto BNM (Brasil: Nunca Mais) 

referem-se a organizações partidárias proibidas pela 

legislação vigente já antes de abril de 1964, e 

duramente perseguidos após a instalação do Regime 

Militar […]. No Chamado campo da “estratégia”, 

quase todos os grupos baseiam-se na argumentação 

feita pelos maxistas a respeito da legitimidade de 

uma violência revolucionária dos oprimidos, quando 

estes lutam contra os governos sustentados pela 

força e contra um sistema econômico-social que, 

segundo eles, emprega no cotidiano a violência 

institucionalizada da exploração do trabalho. Mas ao 
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também morta em um 

acidente, após lutar pelo 

direito de saber onde tinham 

colocado o corpo do filho. 

proporem o tipo de luta mais adequada ao momento 

brasileiro vivido após 1964, muitos desses partidos 

não defenderam o recurso imediato a métodos 

militares. 

1984 Movimento em prol das 

“Diretas Já”. 

A letra da canção Pelas 

Tabelas fala da multidão de 

“blusa amarela”, “batendo as 

panelas” que se concentrava 

na campanha. Quanto ao 

verso “Eu achei que era ela 

puxando o cordão” ou “Eu 

jurei que era ela que vinha 

chegando”, significando a 

Democracia. 

 

O movimento “Diretas Já” pela representação do 

anseio da população pela volta de democracia 

através da votação para presidente, sendo que estava 

terminando o mandato do último presidente militar 

João Batista Figueiredo, contando com as eleições 

marcadas para 1985. Embora não haver militares 

concorrendo às eleições, esta, ainda não seria 

totalmente democrática haja vista o povo não 

poderem participar da votação para presidente. A 

emenda apresentada pelo deputado Dante de 

Oliveira, pedia eleições diretas, já para 1985. A 

ideia ganhou a adesão dos movimentos populares 

das grandes cidades do Brasil. Apesar das intensas 

manifestações a emenda não foi aprovada e o 

presidente da república foi eleito pelo colégio 

eleitoral. 

1984 Vai passar  

Também em expectativas da 

abertura política, a canção faz 

uma analogia entre os temas 

históricos do processo de 

colonização com o período do 

Regime Militar. Nos dois 

períodos houve violência, 

porém, como relação a 

ditadura, que conforme 

esperavam, estava com seus 

dias contados. O carnaval é a 

alegoria da liberdade e da 

felicidade representado na 

canção.  

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves era 

eleito o primeiro presidente civil no País em 21 

anos, pelo mesmo instituto criado pelos militares 

para eleger seus generais: o Colégio Eleitoral. 

Proclamada em 1988, a nova Constituição 

estabeleceu eleições diretas com dois turnos para a 

presidência. Exclusivamente em 1989 o brasileiro 

voltou a indicar pelo voto direto o presidente da 

República. O País concretizava com esse evento a 

democracia. 

 

(Revista 50 anos do Golpe Militar, 2014,) 

 

 


