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Resumo

O Librário é um jogo de baralho de pareamento de cartas por contendo os sinais de libras e
palavras  em português,  permitindo a  interação entre  ouvintes  e  surdos.  O Librário,  como
tecnologia social, pode ser replicado em todo território brasileiro. Está disponível também em
aplicativo, completando as possibilidades de aprendizagem. Busca-se analisar as práticas da
tecnologia Librário em oficinas e do aplicativo para contribuir na comunicação e no ensino,
por meio da criação de materiais didáticos, na perspectiva da inclusão social. Foi observado
que a proposta possibilitar a inclusão dos surdos e estimula a participação no mercado de
trabalho. Dessa forma, os ouvintes são estimulados a buscar o acesso à Libras, pelo modelo
lúdico da proposta, que também gera interação entre surdos e ouvintes.
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Abstract

The Librário is a card-matching card game by containing the signs of pounds and words in
Portuguese,  allowing  interaction  between  listeners  and  deaf  people.  Librário,  as  social
technology, can be replicated throughout Brazilian territory. It is also available in application,
completing the learning possibilities. It seeks to analyze the practices of technology Librário
in workshops and the application to contribute in communication and teaching, through the
creation  of  teaching  materials,  with  a  view to  social  inclusion.  It  was  observed  that  the
proposal allows for the inclusion of the deaf and stimulates participation in the labor market.
In this way, listeners are encouraged to seek access to Libras, by the playful model of the
proposal, which also generates interaction between deaf and hearing.
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Num mundo pleno de diversidades na comunicação, observa-se, com entusiasmo na

atualidade, o crescimento da preocupação em relação à inclusão de pessoas com deficiência

ou com necessidades especiais. Práticas sociais  buscam superar a exclusão e movimentam

pessoas e instituições, de forma a favorecer pessoas com deficiência. Há um empenho que

passa pela sensibilização e pela organização de medidas para o diálogo e atendimento aos

deficientes, proporcionando melhor entendimento entre todos.

Na perspectiva  da educação inclusiva,  a inclusão de surdos apresenta-se como um

desafio para os  sistemas  de ensino e  sociedade em geral,  considerando que  os  surdos  se

agrupam pelas  características  linguísticas  e  culturais  próprias  profundamente  estabelecidas

pela percepção visual, segundo Skliar (2015). É por meio da língua de sinais, composta por

parâmetros visuoespaciais, que o surdo percebe o mundo e comunica-se.

As habilidades  visuoespaciais,  conforme Santos  (2005),  são aptidões  da percepção

espacial à orientação no espaço e ao planejamento de rotas. Ou seja, trata-se da interação entre

as  pessoas  com  o  mundo,  considerando  que  essas  interações  ocorrem  em  um  espaço

específico.

Por esse viés, a experiência visual é um elemento determinante para na educação de

surdos, nesse sentido, o uso de recursos visuais surge como metodologia para ensino da língua

de sinais para surdos e ouvintes.  Para Castro e Marques (2017, p. 37) a pedagogia visual na

educação de surdos “utiliza  recursos imagéticos  da própria língua de sinais  como recurso

didático, favorecendo a representação e a compreensão das diversas disciplinas”.

As tecnologias digitais contribuem para a expansão da pedagogia visual na educação

de surdos e ampliar as formas de uso de recursos imagéticos para ensino e difusão da língua

de sinais. Conforme Goldfeld (2002), em se tratando de uma língua essencialmente visual, o

uso  da  tecnologia  surge  para  a  comunidade  surda  como  elementos  motivacionais  da

aprendizagem, que estimulam a autonomia e a criatividade, além de serem facilitadores da

aprendizagem e do contato entre surdos e ouvintes. 

O  Librário  é  um  recurso  didático  e  imagético,  bastante  divertido,  que  pode  ser

aplicado em qualquer ambiente que tenha pessoas surdas e ouvintes por meio de dinâmicas de

jogos, com duas ou mais pessoas. A proposta de atividade com o jogo baseia-se no estímulo

da  comunicação  entre  surdos  e  ouvintes,  considerando  a  aprendizagem  de  Libras  pelos

ouvintes como ação principal para a superação da barreira comunicacional vivenciada pelos

surdos. A aprendizagem é estimulada por meio da relação direta com o surdo e contato visual
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com a língua de sinais através das cartas e da sinalização durante o jogo, conforme Engler et

al.(2014).

OBJETIVOS

Por  se  tratar  de  um  material  de  baixo  custo  e  fácil  reprodução,  a  proposta

metodológica do Librário é acessível a qualquer pessoa ou instituição.  Há uma versão do

Librário  em um aplicativo  para tecnologias  móveis,  adaptado a partir  do jogo físico,  que

permite  também  o  jogo  por  um  único  jogador.  Assim,  busca-se  analisar  as  práticas  da

tecnologia Librário em oficinas e do aplicativo para contribuir na comunicação e no ensino,

por meio da criação de materiais didáticos, na perspectiva da inclusão social.

TECNOLOGIA SOCIAL E DIGITAL DO LIBRÁRIO

Alguns problemas  sociais  são solucionados  de forma que cominam na  geração de

tecnologias sociais. O Librário se desenvolveu sob as bases da tecnologia social como projeto

de pesquisa que busca ampliar a comunicação e ensino da Libras por meio do design. 

De acordo com Castro et al.  (2016, p.12), o Librário é uma tecnologia social porque

atende a definição  de: “produtos,  técnicas  ou metodologias  reaplicáveis,  desenvolvidas  na

interação com a comunidade e que represente efetivas soluções de transformação social”. As

Tecnologias Sociais podem aliar saber popular, organização social e conhecimento técnico-

científico.  “Importa  essencialmente  que  sejam  efetivas  e  reaplicáveis,  propiciando

desenvolvimento e transformação social em escala.”

Meira et al. (2017) relata que o Librário se potencializa como tecnologia social pela

facilidade  e  baixo  custo  na  elaboração  de  jogos,  podendo  ser  replicada  em  qualquer

comunidade do território brasileiro, com novas palavras e em novos suportes. No entanto, o

manuseio  das  tecnologias  digitais  confere  acesso  a  um  universo  ilimitado  de  saberes  e

informações.Nesta perspectiva, as autoras esclarecem que diferentes autores como Seymour

Papert e Sanmya Tajra defendem o uso de tecnologias na escola como recurso auxiliar na

construção de novos conceitos,  possibilitando  que  o processo de aprendizagem ocorra  de

forma mais prazerosa, facilitando a comunicação e a resolução dos desafios permeados num

contexto de ludicidade.

O número de aplicativos se estende por todo o mundo, considerado como soluções

práticas e sustentáveis em diversos setores. Há ainda uma carência de trabalhos que sirvam de
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guia tanto para educadores quanto para desenvolvedores que pretendem utilizar dispositivos

móveis  na  educação.  O  aplicativo  do  Librário  tem  por  objetivo  apontar  novos  aspectos

pedagógicos  que  devem  nortear  construtores  de  softwares  educacionais  para  dispositivos

móveis, que também facilitam a comunicação.

Considerando  as  características  visuais  das  línguas  de  sinais  e  as  limitações  de

representação em material impresso de imagens para representar objetos tridimensionais, as

limitações econômicas, o crescimento dos números de usuários de tecnologias móveis e seus

benefícios para a educação adaptou-se o Librário, jogo de cartas para ensino de sinais em

Libras associados à palavra em português e imagem iconográfica para uma versão digital

(Castro et al. 2016).

Vygotsky (2010) diz que é a partir das ações desenvolvidas pelo sujeito e por meio da

interação social que ocorre a apropriação dos conhecimentos produzidos pela humanidade.

Dessa forma, juntamente as concepções e impactos da tecnologia e a estrutura gestual-visual

das línguas de sinais, e, após a criação do jogo de cartas físico, pensou-se um jogo virtual que,

permitisse  aos  usuários  acesso,  não  apenas  a  imagem  bidimensional,  mas  a  todos  os

parâmetros que compõe a língua.  Portanto,  além do jogo de baralho físico,  há também, a

versão digital,  como mostra  a figura 1, o jogo digital  trata-se de um aplicativo com uma

biblioteca de vídeos que facilitam a compreensão do sinal e do processo de aprendizado de

Libras de forma lúdica e divertida. 

Figura 1: O jogo em aplicativo do Librário

Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.
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O  aplicativo  possui  os  dois  campos  semânticos  do  jogo  de  cartas  físico,  o

Librário geral  -  com palavras  diversas  do  cotidiano  e  o Librário  da  Arte  -  com palavras

especificas das Artes Visuais, e capacidade para inserção de outras categorias. O participante

da oficina que experimentou o jogo físico é estimulado a praticar a língua visual-motora no

jogo digital pela facilidade do acesso, podendo assim aprender e se distrair ao mesmo tempo

em qualquer lugar que estiver. 

METODOLOGIA APLICADA: OFICINAS DO LIBRÁRIO E INCLUSÃO 

É considerável o recente progresso das conquistas que favorecem a participação dos

surdos  em diversas  atividades  sociais.  O  design  universal,  como  facilitador  de  inclusões

sociais,  através  de  tecnologias  aplicadas  em  função  do  ser  humano,  se  estabelece

potencialmente  na sociedade.  Conforme  Delors (2012),  a  comunicação,  enquanto  fator  de

integração  social,  e  a  educação,  como  formador  do  futuro  sujeito  sociocultural,  são

predicativos para que esta pesquisa possa analisar hipóteses de melhorias para a educação

regular de portadores de deficiência auditiva.

O Librário desenvolve a aprendizagem em práticas de dinâmicas lúdicas e interativas

para suprir as necessidades educacionais e comunicacionais dos surdos. Esta produção tem

como pensamento estrutural os métodos do design, devida a sua relevância como fomentador

da cultura material, e mais ainda, proponente de soluções para o bem estar social. Dentre as

suas  vertentes,  o  design  para  inclusão  é  aquele  que  norteia  as  reflexões  e  investigações

recorrentes a esta pesquisa, de acordo com Manzini (2008). 

A ideia do Librário foi desenvolvida através de pesquisa, a metodologia de aplicação

no âmbito do ensino (em trabalho de conclusão de curso da bolsista do projeto de pesquisa

"Design digital para a inclusão do deficiente auditivo."). Assim, trata-se de um produto que

contempla o ensino, a pesquisa e a extensão, em instituição acadêmica.

Para análise, ficou estabelecido que para estudo realiza-se um ciclo de uso lúdico dos

jogos e os baralhos do Librário  serão distribuídos pelos  participantes.  Com o Librário de

campo semântico da arte, executa-se um debate com os alunos sobre o nível de compreensão

e memorização das palavras e sinais através das imagens, sinais e palavras. Após a prática das

oficinas é proposto à elaboração de relatório das Atividades desenvolvidas para coordenação

das instituições parceiras e para estudo da pesquisa.
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Quanto  à  infraestrutura,  o  ambiente  adequado  para  uma turma  necessita  de  mesas

amplas juntamente de cadeiras ao redor delas. Essa estrutura é destinada às mesas de jogos, o

forro na cor verde faz referência aos jogos de mesa e estimula a dinâmica lúdica. A oficina

pode  ser  desenvolvida  no  espaço  de  uma  sala  de  aula  convencional,  sendo  necessários

equipamentos  como computador, projetor  multimídia  (projetor digital)  caixa de som, para

apresentação dos vídeos que contextualizam o projeto, a história dos surdos e os slides que

ilustram com imagens os conteúdos a serem abordados.

Entre os recursos utilizados durante as oficinas do Librário e que levou a tecnologia

como finalista ao prêmio em 2015, conforme vídeo no Youtube da Fundação banco do Brasil

(2015). Registra-se um relato impactante de uma menina de 12 anos chamada Sabrina. Ela

conta no vídeo que, um dia ela participou de um evento na instituição e a organização da

escola disse a ela que iria chamar a mãe da aluna no microfone. E Sabrina respondeu: “- Mas

ela não ouve!”; E a professora retrucou “- Como assim ela não ouve?” Sabrina esclareceu. “-

É... ela é surda!”. Alves (2008) relata que a descoberta do saber se faz na infância.

Destacam-se  os  estudos  em  oficina  no  ambiente  acadêmico  da  UNI-BH.  Os

participantes  perceberam que podem utilizar  o  jogo Librário  para a  comunicação com os

surdos matriculados na instituição e que podem também utilizar o Librário para gerar outros

jogos que atendam às necessidades do curso. Em registros, os participantes relataram que é

um  incentivo  a  busca  de  uma  nova  profissão,  como  interprete,  como  atividade

empreendedora. 

A oficina de multiplicadores foi realizada por meio de curso de curta duração, em

instituição acadêmica pública. Nessa oportunidade, buscou-se formar nossos aplicadores para

participarem  de  encontros  em  escolas  e  instituições  onde  a  equipe  atua,  em  atividades

voluntárias, para estimular a prática do jogo Librário e o conhecimento da Libras (figura 2). 

Figura 2: Curso de multplicadores do Librário
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Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.

O Librário apresentou o modelo de proposta de multiplicadores durante as atividades

programadas no evento Corredor Cultural, organizado pela Secretaria de Cultura do Estado de

Minas  Gerais.  Entre  algumas  cidades  e  instiuições  programadas  cita-se  a  UNIFEI  –

Universidade Federal de Itajubá, atendendo a diversos cursos e públicos de diferentes idades e

contextos (Figura 3). Os participantes criarem um grupo virtual para que possam acompanhar

as evoluções de novos jogos e continuarem a prática dos sinais de libras aprendidos.

 Figura 3: Librário - Corredor Cultural. UNIFEI

Fonte: Acervo da pesquisa, 2017.

Nesse contexto,  durante a aplicação das oficinas,  busca-se despertar  a atenção dos

participantes para a compreensão da comunicação entre ouvintes e surdos. Edwards (2004)
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garante sair do convencional e usar o lado direito do celebro nos faz aprender com maior

facilidade e eficácia. Relatam-se alguns exemplos de aplicação das oficinas do Librário. O

importante  nesse processo  foi  a  realização  de  oficinas  de  multiplicadores,  por  projeto  de

extensão ou em outras instituições parceiras.

RESULTADOS E PERSPECTIVAS

As  análises  da  aplicabilidade  do  Librário  confirmam-se  como  jogo  didático

pedagógico  com  caráter  científico,  criativo,  artístico  e  cultural  que  busca  promover  a

aprendizagem de Libras de maneira leve e divertida. A formação de agentes multiplicadores,

que  é  uma das  propostas  do  Librário  como tecnologia  social,  estimula  o  aprendizado da

Libras,  a  reaplicabilidade  da  proposta  e,  consequentemente,  viabiliza  uma  melhoria  na

comunicação entre surdos e ouvintes. 

Promove-se com o Librário a empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar

do outro, os ouvintes saem da zona de conforto e descobrem uma maneira diferente de se

comunicar. Essa mesma percepção é relatada por Pacheco (2007) ao descrever os caminhos

para inclusão. Percebe-se também que há um maior entendimento a cerca da comunicação

visual, da diferença entre língua e linguagem, e os pontos em comum entre elas. A dinâmica

lúdica  do  jogo  tende  a  ser  mais  eficaz  que  os  demais  processos  educacionais,  visto  que

trabalhamos com o lado direito do cérebro, aquele responsável pela criatividade, dinamismo,

associamos essa apresentação com “plantar a semente da inclusão em terrenos férteis”, pela

premissa de que se diminui o preconceito das diferenças por meio da aproximação. 

De  acordo  com  Freire  (1982),  o  ser  humano  tende  a  se  distanciar  daquilo  que

desconhece e quando acontece o entendimento sobre o outro. No caso do Librário, com a

cultura surda e com a sua língua, a Libras, dilui-se ou ameniza-se o preconceito. Sob o prisma

contemporâneo, as diferenças existem e estão aí para agregarem potências e expertises para o

bem comum,  valores  a  serem construídos  coletivamente  para  o  desenvolvimento  de  uma

sociedade mais humana e igualitária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As  novas  tecnologias  transformaram  realidade,  forma  de  relacionar,  comunicar  e

aprender de todos os indivíduos nos mais remotos lugares do país e do planeta. Paradigmas

estão sendo modificados e uma sociedade tecnológica e inclusiva, precisa se adequar as essas

mudanças rapidamente. 

Em relação  à  educação  e  inclusão  de  pessoas  com deficiência,  o  uso  de  recursos

tecnológicos de baixo custo, como as tecnologias móveis, possibilita a integração e acesso à

informação  e  ao  conhecimento  de  maneira  rápida  e  mais  democrática  que  os  materiais

impressos e outras tecnologias como computadores e aparelhos de TV, por exemplo. 

O uso do termo inclusão tem sido muitas vezes, compreendido de forma equivocada,

colocado sob o prisma social em apenas incluir, colocar junto com outros e ponto. Mas, o

outro é parte  deste processo e também precisa sentir-se incluído.  Com esta  visão,  o jogo

Librário foi desenvolvido e aplicado, divertidamente com a participação de todos.

Em relação aos surdos e a língua de sinais, o uso do aplicativo apresenta-se como uma

ferramenta facilitadora para o ensino e aprendizagem de Libras, como recurso didático que

auxilia professores, alunos, surdos e ouvintes no uso e difusão da Libras. Dessa forma, o uso

das tecnologias da informação e da comunicação, como os aplicativos, para ensino da Libras,

permite a superação de barreiras comunicacionais e possibilitam um avanço para inclusão

desses nos ambientes educacionais, no mercado de trabalho e na sociedade em geral.

Quanto ao empreendedorismo, verifica-se o potencial que pode ser gerado a partir do

incentivo  para  a  formação  em  intérpretes  de  Libras,  em  oficinas  de  multiplicadores  de

aplicadores de Oficinas do jogo Librário. Com também a expectativa da formação do Librário

em um empreendimento. Ainda há um longo caminho a percorrer, contudo, acredita-se nessa

proposta como transformadora - potencial criativo resultante da academia.
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