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RESUMO

O cotidiano do surdo é rodeado por dificuldades advindas da comunicação. Aprender o Português escrito, onde a escrita é embasada em fonemas, por exemplo, é uma árdua

tarefa. E é nesse diapasão que surgem as reverberações em situações corriqueiras, como pedir ajuda em um supermercado, conversar com pessoas, compartilhar ideias triviais

ou mesmo acadêmicas, além de uma série de limitações. A partir da necessidade de comunicação entre surdos e ouvintes dentro de sala de aula e a aproximação entre alunos,

intérpretes e professores surgiu a ideia de unir a linguagem visual, que é inerente ao Design e à Arte, com a Libras – Língua Brasileira de Sinais. As mensagens visuais, através

das imagens, são emitidas em todo o mundo e quase sempre não precisam ser traduzidas, compartilhamos naturalmente com os que vêem essa linguagem. Imagens são as

palavras que podem faltar, elas auxiliam e enriquecem a comunicação e o compartilhamento de ideias entre surdos e ouvintes. Assim, buscando promover a inclusão do surdo, o

Librário, por meio do ensino Libras ao ouvinte e Português ao surdo surge um recurso didático-pedagógico e lúdico. O Librário é um jogo que é composto por um baralho com

pares de cartas, sendo que uma carta contém o sinal em Libras e a palavra em Português e a outra o sinal em Libras, a palavra em Português e o ícone que a represente

imageticamente.  Esse jogo é uma ideia inovadora, com uma metodologia de comunicação e inclusão dos surdos, em que se utiliza uma lógica reversa do oralismo, tirando do

surdo a obrigação de aprender a falar e despertando na maioria linguística ouvinte o desafio de incluir a língua formada pela comunidade surda. O método de aplicação do

Librário consiste em ser utilizado em qualquer contexto inclusivo, onde surdos e ouvintes possam se comunicar: escolas, faculdades, empresas e na comunidade em geral. O

Librário é apresentado nas unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) nos diversos cursos da instituição e em escolas de Educação Básica, com alunos

surdos e ouvintes. Todas as apresentações utilizam como forma de introdução, uma síntese em vídeo sobre o contexto da educação de surdos e da importância da língua de

sinais e da inclusão dos surdos. Em seguida é realizada a divisão dos grupos de participantes e apresentação dos jogos: jogo do Saci, Pescaria, Memória e Acerte o Desenho,

através do Librário. Após a apresentação que introduz as atividades, é proposto um ciclo de uso lúdico dos jogos e os baralhos são distribuídos aos participantes. Além da

participação como jogadores, os participantes podem criar seu próprio Librário com a aplicação da oficina “Faça seu Librário”. Essa atividade promove a associação da imagem

iconográfica, sinal da Libras e palavra em Português. A turma é dividida em grupos e cada grupo escolhe um campo semântico de uma determidada àrea temática, com imagens

iconográficas que represente a palavra e o sinal em Libras. As oficinas poderão ter a duração de um encontro de duas horas ou em cinco encontros por grupo nas unidades,

utilizando uma aula/hora em cada encontro. Para cada palavra, é necessário duas cartas, fazendo associação entre os principais elementos, que são imagens, fotografia da

Libras e palavra em Português, atendendo assim a lógica do pareamento de cartas. Com uso de uma câmera fotográfica é registrado o sinal feito pelo participante, em seguida a

imagem é impressa e colada na carta que está sendo elaborada, no verso é anexada a logo do Librário. É importante mencionar que, durante toda a dinâmica do jogo, os

jogadores deverão sinalizar em Libras. 

Assim, como resultado, a repetição dos sinais durante os jogos a aprendizagem da Libras é feita de forma natural e mais efetiva. Com o Librário de campo semântico geral e da

arte, é proposto a execução de um debate com os participantes sobre o nível de compreensão e memorização das palavras e sinais através das imagens, sinais e palavras.
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