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RESUMO 
A inclusão social dos deficientes auditivos e a interação com a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) foi objeto de estudo do projeto Comulibrar, com o objetivo de aproximar as pessoas 
ao mundo da comunicação para com pessoas com necessidade auditivas, por meio deste jogo 
lúdico. Neste sentido discute-se a forma de aproximar a comunicação e a inclusão social, 
enfocando a importância da Língua Brasileira de Sinais para ações inclusivas, principalmente 
em nossa sociedade, que apresenta distanciamento em relação à conhecimentos específicos, o 
que demanda  a necessidade de aproximação entre as pessoas, especialmente, as pessoas com 
necessidades especiais, que buscam incluir-se na sociedade, neste caso específico, deficiente 
auditivos. O projeto Comulibrar desenvolveu um jogo que busca proporcionar o resgate da 
inclusão social, despertar a importância do uso rotineiro de libras possibilitando facilitar e 
aproximar a comunicação e expressão, de forma lúdica, porém eficiente e eficaz. O projeto 
possibilita desenvolver nas pessoas  que não possuem esta necessidade de se comunicar por 
meio das Libras, momentos de reflexões e cooperação entre os atores sociais, realizando um 
movimento de conscientização e busca de igualdade de direitos para todos  Dentre os 
resultados do projeto identificamos que o jogo consegue, de forma lúdica, envolvendo e 
aproximando  a sociedade  minimizando preconceito e transformando as concepções e 
desafios em resultados positivos. 
 
Palavras-chave:  Língua Brasileira de Libras.. Comulibrar. Inclusão social. Comunicar. 
Preconceito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 INTRODUÇÃO  

Vivemos num mundo onde as ações de inclusão são discutidas e colocas em pauta, parte 

da sociedade esta sentindo a necessidade de iniciar um processo de inclusão, de forma que 

todos possam participar de movimentos sociais e que tenham como ênfase a inclusão 

inclusiva e não exclusiva. Depois de algumas pesquisas realizadas, conseguimos perceber que 

atualmente não está disponível o acesso ao aprendizado da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) de forma fácil e pratica. Para acessar esta ferramenta de  comunicação especial, é 

necessário  buscar escolas especializadas que proporcionem o aprendizado e, que o mesma 

possa ser utilizado na comunicação com e entre deficientes auditivos. Não há disponível  

ferramentas que possibilitem o uso da linguagem de libras  de modo lúdico e interativo, 

exceto a sala de aula,  que proporcione o conhecimento e uso cotidiano Linguagem de Sinais, 

fator que nos instigou  a contribuirmos na busca de ferramentas que proporcionem melhorias 

frente a realidade expostas.  

 

1.1 Caracterização do Problema  

Há grandes desafios a cerca da inclusão dos portadores de necessidades especiais em 

nosso país, são poucas as possibilidades disponíveis para que possam se comunicar de forma 

clara, com entendimento e compreensão das informações dentro de suas limitações como é o 

caso do uso de Libras para as pessoas com deficiência auditiva, que utilizam-se desta 

capacidade de linguagem e a habilidade de adaptá-la.  

Discutir sobre a inclusão destes deficientes e como ela vem existindo nos dias atuais  

éum desafio da sociedade, de modo que aponta para a realidade das suas necessidades, por 

muito tempo negligenciada, realidade que ainda ocorre em dias atuais.  

Podemos observar que uma incomunicabilidade gera preconceito e exclusão social em 

relação as pessoas surdas: por não ter a oportunidade de se comunicar com clareza, ou até 

mesmo agir diante situações que lhes tragam constrangimento, diante disso algumas pessoas 

da nossa sociedade acabam então excluindo estas pessoas e não dando a devida atenção, 

pessoas não sendo compreendidas, criando barreiras entre os indivíduos de uma mesma 

sociedade.   

 

 

 

 

 

 



 1.2 Objetivos e Metas  

A seguir estabelecemos os objetivos e meta a cumprir no projeto.  

 

1.2.1 Objetivo Geral  

Desenvolver um jogo lúdico que promova  na sociedade a consciência da inclusão por 

meio da Língua Brasileira de Sinais. 

 

1.3 Metas  

Podemos perceber que atualmente a sociedade tem dificuldades na inclusão de pessoas 

com alguma deficiência, seja ela motora, intelectual, visual ou auditiva. O mundo precisa de 

pessoas mais humanas, que acreditem serem pessoas diferentes, e que possamos  tratar a todos 

por igualdades humanas com restrições específicas. Acreditamos ser necessário criar novas 

ferramentas e formas de oportunizar a inclusão social pensando em um projeto que possibilite 

a sensibilização e conscientização dos atores sociais, fazendo a inversão de valores,  trazendo 

a sociedade para o mundo dos deficiente auditivos, instigando a prática da linguagem de 

sinais, oferecendo-lhes a possibilidade de adquirir conhecimento sobre, com habilidades, 

atitudes e valoração desta ferramenta de comunicação.  

Este projeto tem como propósito  no contexto  das necessidades auditivas, por que  ser 

diferente não é problema mas, é  ser especial, é ser incluído para ser igual  no seu sentido 

positivo, transformando olhares, ações e construindo-se resiliente, pronto para ajudar o outro e 

a si mesmo. 

Além de que todos terão a oportunidade de  interagir  na prática com pessoas que 

possuem a necessidade especial auditiva. 

 

1.3 Justificativa  

As diferenças entre o mundo do silêncio e o mundo do barulho, podem ser encurtado 

com diferentes ferramentas, como por exemplo,  jogos., ainda que a sociedade barulhenta se 

distancie desta situação. Assim desencadeamos uma série de conseqüências no âmbito pessoal 

e social. Cerca de 2 milhões possuem a deficiência auditiva severa (1,7 milhões têm grande 

dificuldade para ouvir e 344,2 mil são surdos), e 7,5 milhões apresentam alguma dificuldade 

auditiva, em algumas  pesquisas realizadas constatou-se que não existe em relação ao uso de 

forma lúdica a inclusão da Língua Brasileira de Sinais. 

 

 



A partir desta constatação, conclui-se que, para tornar possível a inclusão entre pessoas 

com necessidade especiais auditivas e ouvintes, é necessário conhecer a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) e a importância da interação entre estes mundos nos torna mais próximos de 

uma realidade muito das vezes distantes, reconhecendo-se por meio do outro e expandindo a 

Libras, garantida pela Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002.Assim, destacamos que a 

relevância na utilização de ferramentas lúdicas, como por exemplo, jogos, jogos lúdicas de 

interação entre usuários pode gerar a inclusão e estimular a sociedade a participar de 

atividades especificas  desenvolvidas para os deficientes auditivos, porém, possibilitando a 

interação entre as partes de forma que todos possam conhecer, aprender e utilizar a 

comunicação de Libras para com estas pessoas. 

Pretendemos desenvolver esse projeto, criando um jogo que será denominado 

Comulibrar o qual irá beneficiar a comunidade, as quais vão exigir  responsabilidade, 

comprometimento, respeito e cooperação dos autores,aplicando conhecimentos, habilidades e 

atitudes de  respeito  e valores trabalhados no decorrer das disciplinas no curso de 

Aprendizagem no Senac unidade Blumenau. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Visando subsidiar nossa proposta, entendemos ser oportuno conhecer e discutir a 

temática da inclusão social dentro da sociedade, em seus vários aspectos. 

Desta maneira a palavra “comunicação” vem do latim “communicare” e significa 

compartilhar, sair do isolamento. Assim, derivam outros significados que a comunicação 

possui e que variam conforme os contextos nelas empregados. Como exemplos, podem ser 

citados a comunicação face a face, a comunicação mediada por tecnologias de informação, a 

comunicação visual, a comunicação institucional, entre outras aplicabilidades que, de uma 

forma ou de outra, remetem à idéia de compartilhamento e de trocas simbólicas, “a 

comunicação é o agente construtor da realidade; a nossa percepção do mundo é uma 

construção cultural, sendo a comunicação quem produz e interfere nas percepções” 

(SATHLER, 2010, p. 02). 

 

 

 

 

 



Já a inclusão social, “são sistemas que “envolvem processos de participação, mediação e 

interação nos quais cognição e aprendizado são situados em contextos socioculturais mais 

amplos e a noção de comunidade de aprendizado se torna central”. (AKHRAS, 2011, p. 2). 

Desta maneira, a questão da inclusão torna-se, ao mesmo tempo, uma discussão 

multidisciplinar, tendo em vista que envolve diversas áreas da sociedade, desde infra-estrutura 

até políticas públicas, ações sociais, pois requer o envolvimento e a participação das pessoas 

para que possa ser colocada em prática; prática essa que, aliás, é muita das vezes de forma 

processual, tendo em vista que envolve modos de ser e estar em sociedade.  

Construindo assim, um novo conceito em relação a incluir os excluídos "[(...]) a 

identidade surda se constrói dentro de uma cultura visual, essa diferença precisa ser entendida 

não como uma construção isolada, mas como construção multicultural". (QUADROS 2006, p. 

57). Desta forma, entende-se que a identidade dos deficientes auditivos é o conjunto de traços 

que o distingue dos ouvintes, a forma de se comunicar e representada por uma cultura 

específica, resultante das interações entre os deficientes auditivos. 

A identidade cultural auditiva é formada através da percepção de uma cultura, desta 

maneira, o deficiente auditivo está sempre em situação de necessidade com o outro igual, 

sendo a cultura surda o local onde o surdo constrói sua subjetividade de forma a assegurar a 

sua sobrevivência e a ter seu status dentro das múltiplas culturas. (QUADROS, 2006). A 

língua de sinais "é uma língua espacial visual, pois utiliza a visão para captar as mensagens e 

os movimentos, principalmente das mãos, para transmiti-la" (QUADROS 2006, p. 35). 

Distinguem-se das línguas orais pela utilização do canal comunicativo, enquanto as línguas 

orais utilizam canal oral-auditivo, as línguas de sinais utilizam canal gestual-visual. 

Esta forma de linguagem possui uma importância muito grande dentro da sociedade, 

completa, aparece junto com as línguas orais, mas é independente e possui estrutura 

gramatical própria e complexa, com regras fonológicas, morfológicas, semânticas, sintáticas e 

pragmáticas. É lógica e serve para atingir todos os objetivos de forma rápida e eficiente na 

exposição de necessidades, sentimentos, desejos, servindo plenamente para alimentar os 

processos mentais (QUADROS, 2006). 

 

 

 

 

 



Recursos disponíveis na comunidade capazes de contribuir para a transformação dos 

indivíduos que dela dependem. (WERNECK 2012, p.81). Em tempos atuais o nosso país 

depara-se com um paradigma que o da Inclusão Social dos portadores de necessidades 

especiais, neste caso especifica os de necessidades auditivas, na busca de uma inclusão da 

sociedade para com estes que necessitam de uma atenção especial, sem separações de sexo, 

raça, classe social para uma abordagem de inclusão de forma que todos possam se estimular e 

aprender a cerca deste novo mundo.  

No Brasil, a língua de sinais é oficial como língua de uso dos surdos, garantida pela lei 

10.436, de 24 de abril de 2002 e é interessante notar também que quase todos os Estados 

brasileiros já têm em seu quadro a lei que defende língua de sinais e a torna de uso oficial 

nestes Estados. Falar da importância desta lei refere-se ao grau de controle das formas de uso 

do processo. Assim o processo de enquadramento da língua de sinais no currículo é garantido 

por lei. A educação de surdos, seja na escola de surdos, seja na família, no âmbito profissional 

e na sociedade como um todo deve determinar e controlar, segundo a lei, a presença da língua 

de sinais garantindo sua proficiência entre os professores, funcionários e demais membros do 

contingente escolar (BOTELHO, 2002). 

No Brasil, segundo censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatístico (IBGE), cerca de 9,7 milhões de brasileiros possui deficiência auditiva (DA), o que 

representa 5,1% da população brasileira. Deste total cerca de 2 milhões possuem a deficiência 

auditiva severa (1,7 milhões têm grande dificuldade para ouvir e 344,2 mil são surdos), e 7,5 

milhões apresentam alguma dificuldade auditiva. No que se refere a idade, cerca de 1 milhão 

de deficientes auditivos são crianças e jovens até 19 anos. O censo também revelou que o 

maior número de deficientes auditivos, cerca de 6,7 milhões, está concentrado nas áreas 

urbanas conforme dados do Censo realizado em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ou seja, são milhares de pessoas que, todos os dias, são “estrangeiras no 

próprio país (…) definição utilizada por muitos para explicar a dificuldade de comunicação 

entre as pessoas surdas e ouvintes” (BRASIL, 2009, p.10).  

O principal obstáculo encontrado pelas pessoas com deficiência auditiva e 
pelos surdos é a aprendizagem da língua oficial do país, por ser de natureza 
distinta da 3 língua de sinais. Para se comunicar, o surdo utiliza sinais 
manuais e expressões faciais, que formam uma língua gramaticalmente 
estruturada, conhecida como Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). No 
entanto, há também os que falam oralmente e fazem leitura labial – seja 
porque ficaram surdos quando já sabiam falar ou porque aprenderam a falar 
com ajuda de aparelhos auditivos ou de tratamento fonoaudiológico 
(BRASIL, 2009, p. 10). 
 



O respeito, assim como o direito à igualdade, são princípios fundamentais previsto em 

tratado internacional, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e na 

legislação nacional, como Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No artigo 

1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos consta que “todas as pessoas nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos” (ONU, 1948, p. 1) e, o artigo 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” 

(BRASIL, 1988, p.1). 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

3.1 Métodos e Procedimentos  
 

Neste capítulo apresentamos a descrição do projeto que teve como base do estudo a 

construção do jogo, para que a viabilidade do projeto fosse aplicada, algumas técnicas de 

criatividade, protótipos foram criados e assim escolher e adequar a pesquisa de acordo com os 

objetivos e metas propostas. Os primeiros passos forma identificar os materiais que 

estaríamos utilizando. Executamos uma visita de campo, para levantamentos de materiais e 

valores que estavam agregados no jogo. 

  

3.1.1 Início do Projeto. 

No princípio pensávamos em utilizar um pedaço de cartolina, desenhado à mão 

uma trilha colorida, onde cada cor foi pensada através de seu significado, nada muito 

concreto, também tínhamos a questão da embalagem, peões, dados, em como seriam as 

regras e outros detalhes do jogo. Analisando que a cartolina não seria uma boa opção, 

começamos a levantar outras informações a cerca do nosso jogo, então outra opção 

surgiu, fazer o jogo em tecido, feltro colorido, costurado e colado por nós alunos, mas 

também não atingia as necessidades reais do projeto, pelo uso, embalagem e mão de 

obra empregada.  

 

 



Nossa ultima oportunidade de criar o projeto e fazer acontecer com o jogo foi 

então desenhada em um tabuleiro em madeira MDF. Melhor apresentado e visualizado, 

com um modelo em mãos, pudemos perceber que a nossa melhor opção realmente era a 

madeira e a partir daquele momento o nosso Comulibrar começou a ser lapidado.  

Figura 1 – Primeiros Protótipos do Jogo 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Elaborado pelos alunos ( 2016). 

 

Um jogo completamente inovador e com um apelo social tremendo, onde 

crianças, jovens ou adultos podem se entreter e aprender algo novo, algo que fosse 

realmente útil para e inclusivo de forma que este tipo de comunicação não era comum,  e 

que não fosse só mais um jogo,  apenas mais um produto ou mais uma “coisa” para 

gastar dinheiro. 

Desenvolvemos um nome para o produto, o objetivo do jogo, o público alvo, 

fizemos inúmeras pesquisas de mercado para ver a real demanda, o preço que poderia 

ser colocado em nosso tabuleiro e assim lapidamos pouco a pouco a nossa criação. 

Figura 2 – Nome e Logotipo do Jogo. 

 

Fonte : Elaborado pelos alunos ( 2016). 

 

 

 

 

 

 

 



Depois do material definido começamos a produção do jogo que uma de forma 

muito bem planejada, conseguimos fazer os primeiros exemplares, faltava agora fazer as 

instruções e os peões do jogo, quando então tivemos a idéia de utilizar tecido e 

tampinhas de refrigerante para que esses fossem os peões do jogo, e as instruções foram 

elaboradas, conforme idéia inicial do jogo, na qual contemplava as instruções de 

condução do jogo e o alfabeto em Libras ( Língua Brasileira de Sinais ).  

Mas faltava a embalagem do jogo, quando então a idéia veio baseado em um 

jogo já existente no mercado, na qual consistia em utilizar o próprio jogo para a 

embalagem, utilizamos barbante de sisal os nosso objetivos iniciais foram alcançados, o 

jogo estava pronto, em sua forma, o tabuleiro, dois peões de jogo, as instruções do jogo, o 

alfabeto descrito em Libras, conforme idéia inicial de incluir as Libras na sociedade de 

forma lúdica e desta maneira estimular o aprendizado e o acesso mais amplo a Libras.  

Da forma que pensamos, imaginamos, concretizamos os protótipos que foram 

elaborados, estávamos à frente do Jogo Comulibrar. O processo construtivo será 

apresentado através do fluxograma, representando todas as etapas do processo: 

 

Figura 3 – Fluxograma do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Elaborado pelos alunos ( 2016). 

 



As instruções do jogo foram elaboradas pensando na forma que os jogadores 

pudessem interagir entre eles utilizando a Língua Brasileira de Sinais, desta maneira 

esta também impresso o alfabeto em Libras. 

Figura 4 – Instruções do jogo e Alfabeto em Libras e os peões do Jogo. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Elaborado pelos alunos ( 2016). 

 

3.2 Participantes. 

Os cursos constituintes do projeto foram: aprendizagem em serviços de cooperativas 

de crédito, aprendizagem profissional comercial em serviços administrativos, aprendizagem 

profissional comercial em serviços de vendas e aprendizagem profissional comercial em 

serviços de supermercados. Utilizando dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, tais 

como Trabalho em Equipe, Marketing Pessoal, Comunicação e Expressão, 

Empreendedorismo, Noções de Recursos Humanos, Realizar procedimentos de conferência de 

equipamentos, materiais e produtos no processo logístico, Práticas Financeiras, Processos de 

Vendas, Marketing, Recepcionar e atender pessoas, Organizar e operacionalizar 

procedimentos na organização. Proporcionando, dessa forma, o aprimoramento dos 

conhecimentos obtidos em sala de aula através da prática. Para a produção das peças, 

contamos com o parceiro Tecnolaser, Real Bordados, Senac.  

 

 

 

 



INSUMOS CONSUMO UNITÁRIO CUSTO CUSTO UNITÁRIO

Caixa Montada (und) 1 5,70R$                             5,70R$                             

Dobradiça (und) 2 0,33R$                             0,66R$                             

Parafuso (und) 8 0,01R$                             0,08R$                             

Fecho (und) 1 0,46R$                             0,46R$                             

Sisal (cm) 0,5 0,04R$                             0,02R$                             

Tecido (und) 2 0,01R$                             0,02R$                             

Fitinha (cm) 0,26 0,13R$                             0,03R$                             

Tampinha (und) 2 0,01R$                             0,02R$                             

Cola para o Fecho (und) 1 0,04R$                             0,04R$                             

Cola Tenaz (und) 1 0,08R$                             0,08R$                             

Alfabeto (und) 1 1,25R$                             1,25R$                             

8,36R$                             

CUSTOS DE MATERIAIS DIRETOS 

Comulibrar

Total

3.3 Resultados Esperados. 

Desde a idéia inicial ate o momento que conseguimos elaborar o jogo por completo na 

qual se encontra hoje. Fazendo esta ligação entre a sociedade e as pessoas que utilizam de 

uma comunicação própria no caso das Libras, nossa expectativa foi atingida, na qual 

conseguimos fazer com que crianças e adultos conseguissem utilizar o jogo de forma lúdica e 

inclusiva ao mesmo tempo.  

 

Figura 5 –Jogo Comulibrar. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos alunos ( 2016). 

 
3.4 Custo do Projeto 
 

Segue a descrição dos investimentos necessários  para desenvolver o projeto do jogo 

Comulibrar. Tivemos o custo total do jogo levantado em R$ 8,36. 

Tabela – Custos do Jogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelos alunos (2016). 

 



4 CONCLUSÃO 
 

Ver as pessoas querendo se comunicar com os deficientes auditivos que antes eram 

esquecidos num mundo sem sons, sem música, sem um simples cantar de um pássaro logo 

pela manhã. Foi gratificante ver no rosto de cada um, a alegria por se tornarem o centro das 

atenções, com pessoas querendo realmente “ouvi-los” e sentir o que eles sentem na realidade. 

Percebemos também, que o jogo Comulibrar, tão simples, tão fácil de jogar abriu 

portas infinitas para outros jogos, outras idéias que podem abranger também outras 

deficiências e assim, acabar com o preconceito, desfazer os tabus e eliminar toda a 

desigualdade e a desinformação sobre deficiência, seja ela qual for.  

O silêncio se extingue quando a comunicação se faz mais forte e por meio da 

combinação de formas e movimento das mãos, os sinais se formam e a interação acontece. A 

exclusão acaba quando o respeito se faz primordial e estabelece os alicerces para quaisquer 

relações e práticas sociais. A interação acontece quando as pessoas, surdas e ouvintes, se 

dispõem a conviver e, nessa convivência, busca construir aprendizagens novas que, a cada 

dia, tornam mais presente a valorização do outro e o compartilhamento de dificuldades e 

conquistas. A LIBRA, ao promover a comunicabilidade entre ouvintes e deficientes auditivos, 

abre a inclusão social e reduz as distâncias entre as pessoas.  

O jogo Comulibrar trouxe a oportunidade destas pessoas se sentirem mais próximas e 

as iniciativas institucionais, bem como as práticas cotidianas de cada pessoa, de fazer incluir 

em mundo antes distante, são elementos-chave para que as mudanças sociais aconteçam e se 

efetivem, a fim de que este jogo possa trazer para todos os jogadores uma expressão, interação 

e compreensão. E essa interação, que permeia todo o processo comunicativo, só acontece 

quando o acolhimento ao outro e a valorização da diferença se fazem presentes. Ser 

reconhecida por estimular a língua de sinais de forma inovadora, foi o nosso lema e 

conseguimos atingir com este projeto, na qual, se realiza, através da aprendizagem, o 

conhecimento se transforma e abre caminhos para que a inclusão social e passe do discurso às 

ações e práticas reais. A oportunidade de, por meio da comunicação, construir caminhos 

novos para valorizar a diversidade, reduzir as distâncias da compreensão e, por meio de uma 

interação efetiva, criar novos significados, inclusive, para a vida.  
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