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INTRODUÇÃO:

Música e surdez, quando tratadas de formas aligeiradas, parecem não pertencer a um mesmo

nicho de palavras. Aparentemente se apresentam como termos antagônicos que não compartilham lugar

comum no discurso. Afinal, não seria a audição, sentido básico e privado aos Surdos1, a responsável pela

recepção dos sons organizados na música?

Ao verificarmos as discussões sobre a intersecção entre os termos, descobrimos que há uma

disputa na classificação da música como pertencente ou não à prática dos Surdos. De um lado, a autora

Surda Karin Strobel (2008, p.70) considera que a música não pertence à cultura surda, e que o Surdo

pode até conhecer as informações referentes à música, mas que essa atividade diz respeito somente à

cultura ouvinte. Por outro lado, Daniela Prometi (2020), musicista Surda com mais de 17 anos de

formação musical, considera que “(...) sim, é possível pensar em música para Surdos. Sim, os Surdos

podem ‘ouvir’ música. E sim, os Surdos são capazes de perceber notas musicais e tocar instrumentos.”

(p.24).

Independente do desfecho da discussão, a relação entre Surdos e música expõe o conflito

existente entre a cultura dos Surdos e a cultura dos ouvintes. Na educação formal, por exemplo, o

professor que não está familiarizado com as especificidades da condição de pessoa com deficiência

auditiva, quando se depara com uma classe mista de Surdos e ouvintes, provavelmente enfrentará

dificuldades para tratar sobre música com seus estudantes. Certamente a pesquisa nessa situação se torna

fundamental para a elaboração de uma prática educativa que inclua de maneira adequada tanto

estudantes ouvintes quanto Surdos. E é nesse contexto que esta pesquisa, almejando subsidiar o leque de

possibilidades do professor no trabalho em sala de aula, se insere. Afinal, em consonância com Viviane

1 Optou-se pelo uso do verbete em letra maiúscula pois, segundo Nascimento (2019), é “(...) uma forma de ressaltar o respeito ao
empoderamento da Cultura Surda, que valoriza o reconhecimento da identidade vivenciada pelos sujeitos Surdos.
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Louro (2006, p.32-33), quando se tratando de pessoas com deficiência, “(...) somente através da

informação o preconceito pode ser vencido e as barreiras transpostas.”

METODOLOGIA:

Este trabalho objetiva investigar e indicar aplicativos e jogos que possuem potencial no

desenvolvimento da educação musical com estudantes Surdos em sala de aula. Para tanto, a primeira

etapa da pesquisa foi entender a condição da pessoa com deficiência auditiva, sua história e sua

interação com a música a partir de autores que discorrem sobre a temática. Além das autoras citadas na

seção anterior, consideramos também os trabalhos de Oliver Sacks (2010) e Regina Finck (2009) que

tratam respectivamente sobre a surdez e sobre atividades envolvendo música e estudantes com

deficiência auditiva.

Subsequente à leitura do material referencial, foram selecionados alguns aplicativos por meio da

pesquisa em plataformas de busca como “Google play”, “Apps APK”, “Slide me” e "Amazon" a partir

dos termos “música” e “jogos musicais”. Nessa pesquisa, selecionamos três aplicativos e jogos que

possuem potenciais distintos na maneira de trabalhar música em sala de aula.

Com os aplicativos e jogos coletados, partimos para a etapa da pesquisa exploratória, na qual

experimentamos o material a fim de avaliar sua usabilidade e pertinência no uso didático, seguindo as

orientações de Antonio Gil (2008):

“[As pesquisas exploratórias] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como
objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto,
bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato
estudado.” (p. 41)

Para avaliação dos aplicativos, consideramos primordialmente os autores que discorrem sobre a

possibilidade da relação entre Surdos e música, a citar Nadir Haguiara-Cervellini (2003) e Regina Finck

(2009). Além disso, a partir das peculiaridades de cada jogo ou aplicativo, identificamos alguns

parâmetros musicais que poderiam ser trabalhados em sala de aula.

Ressaltamos que, além do material encontrado nas plataformas de pesquisa, consideramos

algumas recomendações de jogos e aplicativos feitas pelo Grupo de Pesquisa da orientadora e pelo

coletivo do Projeto Sabiá Laranjeira da USP.

DISCUSSÃO:

Na pesquisa bibliográfica inicial, descobrimos que, quando tratamos a respeito de Surdos, é

primordial que se respeite a peculiaridade linguística para que o acesso às informações seja garantido.

Ao contrário do senso comum, estar na condição de pessoa com deficiência auditiva não é equivalente a

um desprovimento de uma língua. Na verdade, o sujeito Surdo “(...) pode ser competente em uma língua

viso-gestual, capaz de favorecer seu desenvolvimento integral, contribuindo para sua constituição como

sujeito.”(MARCHESI, 1987, apud LACERDA E GOES, 2000, p.53). No contexto educacional,

promover atividades que incluam a língua de sinais (LIBRAS no caso brasileiro) é requisito básico para
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quebrar a barreira comunicacional com estudantes Surdos. Se a presença da língua de sinais não é

garantida na educação desses indivíduos, os danos são estrondosos e, às vezes, irreversíveis, como

pontua Sacks (2010):

“A surdez em si não é o infortúnio; o infortúnio sobrevém com o colapso da comunicação e da linguagem.
Se a comunicação não pode ser obtida, se a criança não é exposta à língua e ao diálogo apropriados,
verificamos todos os reveses mencionados por Schlesinger - reveses ao mesmo tempo linguísticos,
intelectuais, emocionais e culturais.”(p.101)

No contexto da escola regular, a presença da LIBRAS é garantida pela atuação do Intérprete da

Língua de Sinais, cuja função é transitar entre a língua brasileira de sinais e a língua oral. Sua atividade

consiste em interpretar o texto escrito ou oral para LIBRAS e a sinalização de LIBRAS para língua oral

ou textual. A atividade extrapola as funções do tradutor que, normalmente, traduz de forma literal todas

as enunciações.2. Nesse sentido, o Intérprete de Língua de Sinais se torna um grande aliado na prática

educativa, quiçá condição sine qua non para a comunicação com os estudantes Surdos.

Além da questão linguística, é fundamental que as aulas de música planejadas pelo professor

contemplem outros sentidos além da audição, visto que existe um maior potencial de participação dos

Surdos quando as atividades envolvem estímulos visuais, táteis e motores. No entanto, é necessário

cuidado para não segregar os estudantes Surdos no momento das atividades, como pontua Gladis Perlin

(2000):

“Em nenhum momento pretendemos separar os surdos da comunidade ouvinte. O conteúdo escolar para os
ouvintes é bom para os surdos, inclusive no que concerne às manifestações da cultura ouvinte, mais
amplamente, e à aprendizagem da fala. O propósito é refletir sobre os modos de ultrapassar os estreitos
limites da escola dos ouvintes, ou do “modelo ouvinte” para os surdos. Não estamos defendendo uma
pedagogia para o surdo “fechado para os ouvintes”, uma vez que o contato surdo-ouvinte é necessário.
Precisamos de uma visão cujo núcleo remeta para a dimensão cultural, com respeito à questão das
diferenças.” (p. 28)

INDICAÇÕES:

Ao pesquisar nas plataformas de busca supracitadas, é possível encontrar majoritariamente uma

variedade de jogos envolvendo música e sons ou aplicativos cuja função se limita a reprodução de faixas

de áudio. Neste trabalho, para fins didáticos, focamos principalmente nas possibilidades lúdicas

encontradas nos jogos, visto que sua usabilidade e o estímulo visual presente em seu conteúdo é mais

estimulante para os estudantes, tanto Surdos quanto ouvintes. É importante ressaltar que os jogos citados

aqui têm seu suporte digital compatíveis ou para celulares com sistema Android e Apple, videogames ou

apenas para computador.

O primeiro jogo que citamos aqui é o popular Guitar Hero (figura 1). Ao jogar, o jogador se

depara com uma demanda motora e rítmica. Para cumprir cada fase, o jogador deve apertar de quatro a

cinco botões alternada ou simultaneamente conforme o padrão rítmico que aparece na tela. Cada fase

2 Para melhor esclarecer a diferença entre intérprete e tradutor, Famularo (1999) afirma que tradução é “um termo técnico que se refere,
exclusivamente, ao processo de trocar mensagens escritas de uma língua para outra.”(p.28)
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corresponde a uma música selecionada pelo jogador e

seu nível de dificuldade. Encontramos no Guitar Hero

um potencial para o trabalho com os aspectos rítmicos

da música. Pulso e suas subdivisões são conceitos que

podem ser abordados a partir desse jogo.

Em segundo, citamos aqui o My Singing Monsters (figura 2). Neste jogo musical, o jogador

deve colecionar monstros em uma ilha. Cada monstro possui a fisionomia específica que imita um

instrumento musical ou um cantor, e, ao ser colocado na ilha do jogador, o monstro repete um padrão

melódico e rítmico. Quanto mais monstros o jogador coleciona, mais “músicos” o jogador terá tocando e

cantando juntos em sua ilha. O aspecto que mais chama atenção neste jogo é a grande variedade de

monstros, portanto uma grande variedade de timbres. O

jogo também permite que o jogador manipule o padrão

melódico e rítmico executado por cada monstro por meio

de uma confecção de uma partitura. Este jogo possui

potencial no trabalho com a familiarização de elementos

musicais, como a identificação de instrumentos e o

funcionamento da partitura, por exemplo.

Em terceiro, citamos o aplicativo Kandinsky (figura 3), do Chrome Music Lab. Neste aplicativo,

o usuário é livre para desenhar uma cena em uma tela

branca. Cada traço desenhado é convertido em um som

de altura definida. A combinação dos traços que

compõem o desenho criam um padrão sonoro que é

repetido continuamente, criando a música da cena

desenhada. É possível escolher três paletas de cores

diferentes para o desenho, o que resulta na mudança do

timbre do som executado. Essa atividade combina

estímulos sonoros e visuais, o que permite ao compositor que usa o aplicativo criar, de certa forma, sua

música por meio do desenho.

CONCLUSÕES:

Cada aplicativo ou jogo supracitado possui seu potencial específico para trabalhar algum aspecto

musical. Todavia, consideramos importante que o professor seja mediador nas ações educativas

envolvendo os aplicativos para que seu uso seja didático. Caso contrário, seu uso torna-se apenas lúdico
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e domínio dos conceitos relacionados à atividade musical podem não ser alcançados pelos estudantes.

Nesse sentido, é mister que haja um bom planejamento de aula para que os objetivos relacionados à

educação musical sejam atingidos.

Em todos os aplicativos pesquisados, não há a presença da língua de sinais, e em alguns casos

não há sequer a presença da língua portuguesa. É claro que alguns aplicativos possuem uma ótima

usabilidade que dispensam qualquer instrução para seu manuseio. Contudo, no trabalho em sala de aula

com estudantes Surdos, é fundamental que haja a instrução em língua de sinais e é um direito garantido

por lei. Como a língua muitas vezes não é dominada pelos professores, a presença do Intérprete de

Libras é primordial para o sucesso do processo de ensino.

Neste trabalho, reconhecemos que as potencialidades identificadas nos aplicativos e jogos foram

reconhecidas por nós, pesquisadores ouvintes. Certamente será necessária uma etapa de pesquisa que

envolva os estudantes Surdos e o uso dos aplicativos em sala de aula para validar nossas hipóteses. Não

obstante, essa pesquisa lança luz a professores e pesquisadores que se aventuram a trabalhar com

estudantes Surdos no contexto da educação musical.
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