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RESUMO

         As tecnologias sociais ou TS´s são entendidas como métodos e técnicas destinados a soluções de problemas sociais, inclusão social e melhoria da qualidade de vida, com

fácil aplicação, baixo custo, e que podem ser difundidas, apropriadas e reaplicadas por toda a sociedade em diferentes contextos (LASSANCE Jr. & PEDREIRA, 2004).  

         Uma tecnologia social difundida como política pública tem o potencial de preencher lacunas que muitas políticas públicas tradicionais possuem, sobretudo, ao serem

utilizadas como instrumentos de participação social e desenvolvimento local junto às comunidades em que são implementadas (CACCIA BAVA, 2004). 

         Tendo como ponto de partida as fases das TS´s apontadas por Lassance e Pedreira (2004), esta pesquisa analisa a viabilidade técnica, social e política da  Tecnologia

Social “Librário, Libras na Escola e na Vida”, desenvolvida  pelo CEDTec - Centro de Estudos em Design e Tecnologia da Escola de Design/UEMG e premiada em 2015 pela

Fundação Banco do Brasil. Trata-se de uma tecnologia social de inclusão de surdos, que possibilita a interação em Língua Brasileira de sinais destes com os ouvintes, através de

um jogo com pares de cartas contendo os sinais da Libras.

          Como metodologia de pesquisa de campo desenvolvida, está a combinação entre a realização de grupos focais e entrevistas com gestores públicos e os educadores das

escolas onde o “Librário”  foi demonstrado. A partir disso, pretende-se verificar o impacto que esta Tecnologia Social vem gerando nas escolas, bem como seu potencial e as

demandas necessárias para se tornar uma política pública de inclusão social de alunos surdos e para o aprendizado generalizado da Libras nas escolas. Como resultado final,

pretende-se obter a construção de uma proposta de metodologia de análise da viabilidade técnica, social e política do “Librário”, que pode vir a ser aplicada e testada em outras

tecnologias sociais semelhantes.
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