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Resumo

Bernabó, Maria Aparecida Pimenta; Couto, Rita Maria de Souza. Libras e
Português em jogo: Design e Arte em parceria. Rio de Janeiro, 2008.
98p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Artes e Design, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
A presente pesquisa tem como objeto de estudo o sujeito surdo em situação
de ensino e construção de conhecimento, e com o objetivo de fundamentar,
segundo as concepções contemporâneas da Arte e Educação e do Design, o
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projeto Multi-Trilhas. Este projeto foi desenvolvido no Laboratório de Pedagogia
do Design como ferramenta didático-pedagógica, sob a idéia do Design em
Parceria. A dissertação apresenta estudos e reflexões sobre estes campos de
conhecimento com o objetivo de encontrar caminhos e intercâmbios, assim como
romper fronteiras em busca da consolidação de uma relação interdisciplinar. A
síntese dos conceitos contemporâneos dos campos do Design e da Arte, com
vistas às expectativas atuais da Educação, revela-se no corpo e no sentido do
material construído em forma de jogo, em suas duas versões: concreta e
multimídia. Em ambas as versões, as estratégias utilizadas colocam em evidência
a fundamental participação dos usuários – professores e alunos – propiciando em
seu uso, seja da forma ou do conteúdo, reconstrução e resignificação constantes.

Palavras-chave
Surdo; Design; Arte; Educação; Libras; Português

Abstract

Bernabó, Maria Aparecida Pimenta; Couto, Rita Maria de Souza. Libras
and Portuguese in play: Design and Art in partnership. Rio de Janeiro,
2008. 98p. Master’s Dissertation – Art & Design Departament, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
This research aims the deaf person inside the process of teaching and
knowledge building. It also has the purpose of establishing the basis for the object
Multi-Trilhas according to the contemporary ideas of Art, Education and Design.
This project was developed in the Laboratory of Design Pedagogy as a didactic
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tool, under the concept of Partnership Design. The dissertation presents studies
and thoughts on those subjects with the aim of finding interchangeable paths as
well as breaking through frontiers, in order to consolidate an interdisciplinary
relationships. The synthesis of contemporary concepts in the fields of Design and
Art, concerning the present expectations of education, is revealed in the corpus
and signification of the subject in study built in the form of a game in two
versions: concrete and multimedia. In both versions the strategies that were used
put in focus the fundamental participation of the users - teachers and students - in
order to provide constant reconstruction and resignification either in the usage of
the form or the content of the game.
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Deaf Person; Design; Education; Libras; Portuguese
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“… e é um fim de mundo o que aconteceu entre mim
que tenho cinqüenta anos, e você que tem quinze. Minha
figura de pedagogo é irremediavelmente colocada em crise.
Não se pode ensinar se ao mesmo tempo não se aprende.”
Píer Paolo Pasolini

Ano de 1991. Era para os idos de. Juntei a papelada atravessei o portão de
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ferro torneado, bem contando a história de seu tempo. 1857. Chão de piso de
colorido entremeado formando formas de geometria, de paredes de pé direito alto
e lembranças de um passado figurado nos móveis e objetos. Cheiro das
lembranças marcado pela conversa dos gestos no espaço. Nem tão silêncio nem
tão vozes, sons em desalinho a se espalharem no ar. Atravessado portão e piso e
portas de alto porte em madeira nobre de lei e, entre outros perdidos no novo, me
carimbo douta professora de artes do então Instituto Nacional de Educação de
Surdos.
No meu pensar nada. Apenas a ficar de olho em fascínio para um
amontoado de gestos e corpos comunicantes. Olhar atento em faces e mãos num
proseamento que de afora se percebia e de mais não concebia. Cena felliniana
eu, espectadora em deslumbramento emocionado a crianças em brincadeiras
ouvintes, pipas no ar, corres e gritos, trombadas quedas e levantes e segue
correndo que é do recreio a hora. Olhos em lágrimas não derramadas dando uma
quentura no olhar de molho não sei onde, se de triste de mim. As palavras… meus
sons acostumada então já não se fazem ouvidas. Saem pelas mãos tomam
corpo/caras significadas… sim… a dizerem o não dito no costume. Na condição
de tudo aprendizagem, estrangeira sentida no todo que é percepto.

