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RESUMO

O Jogo Librário é uma proposta de tecnologia social, elaborada como uma ferramenta facilitadora da escola e da universidade inclusiva que tem como meta, acolher a todos. O

Librário é constituído de um baralho de pares de cartas, contendo os sinais de Libras e as palavras em Português, possibilitando o aprendizado de sinais para ouvintes e

viabilizando a comunicação entre surdos e ouvintes. O objetivo do projeto é promover a formação de agentes multiplicadores da Tecnologia Social do Librário, capacitando à

comunidade acadêmica do Campus BH da UEMG na educação inclusiva para surdos, estimulando a autonomia do cidadão surdo enquanto sujeito de direitos. A metodologia, em

design social,  está calcada nas etapas: Contato e formalização da proposta para as unidades do campus BH/UEMG, priorizando as que possuem cursos de formação em

licenciaturas; Planejamento e realização de encontros e oficinas nas unidades. Escolha de campo semânticos, troca de conceitos e sinais com profissionais da Libras e contato

com a comunidade acadêmica; Execução e realização das oficinas e participação no Seminário P&E; Avaliação para perspectivas de atuação da tecnologia social

permanentemente na universidade; Realização de relatórios e artigos. As oficinas têm a duração de um encontro de duas horas, conforme disponibilidade dos alunos. Todas as

apresentações utilizam de uma síntese em vídeo sobre o contexto da pesquisa para alunos e professores, a apresentação dos jogos e divisão dos grupos de alunos para que

todos possam participar e a aplicação dos jogos do Librário. Após a prática das oficinas é proposto uma avaliação por debate em grupo e um breve questionário. As oficinas até o

momento atenderam aos cursos das unidades: Escola de Design, Escola de Música, Faculdade de Educação e Faculdade de Políticas Públicas.  Observou-se nas avaliações que

o jogo do Librário permite o aprendizado de forma divertida, com o estreitamento de laços entre a comunidade, onde todos estão incluídos.
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