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MENSAGEM DO GRUPO 

Bem vindo ao projeto "UM NOVO OLHAR PARA LIBRAS"!!! 

Nós somos do quarto semestre da turma de administração e vamos falar            
sobre um grupo de pessoas que ainda sofre muito para conseguir ter acesso a              
serviços básicos na sociedade, como a educação, o dos surdos. 

Esperamos que isso desperte você para uma realidade que assola muitos e            
que te motive a conhecer mais sobre a cultura e a vida das pessoas surdas.  

SOBRE O CEAP 

O CEAP – Centro Educacional Assistencial Profissionalizante é uma         
organização não governamental, sem fins lucrativos, que funciona no modelo de           
escola profissionalizante gratuita, localizada no bairro da Pedreira, zona sul da           
cidade de São Paulo. A organização oferece anualmente cursos técnicos e           
profissionalizantes para mais de 1.000 jovens entre 10 e 18 anos que no             
contra-turno estejam matriculados no ensino regular. 

Além da formação técnica-profissional o CEAP se preocupa com a Formação           
Humana dos atendidos e, desde sua fundação em 1985, desenvolve uma           
metodologia educacional que engloba a educação personalizada e a participação          
familiar no processo educativo dos jovens. 

 

SOBRE O GRUPO  

Kaike Ferreira Mota, quero ser jornalista, extrovertido e com o temperamento um            
pouco forte. 

Lucas Evangelista Dias, comunicativo, toco violino, gosto de ler e aprender outros            
idiomas e amo biologia. 

Lucas Martins de Sousa, sou determinado, comunicativo e quero trabalhar na área            
de RH. 
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RESUMO 

Um dos maiores problemas da sociedade brasileira é a falta de acessibilidade            
para pessoas com deficiência auditiva, que é muito preocupante, pois exclui milhões            
de cidadãos da possibilidade de cumprir com sua cidadania e receber os seus             
direitos.  

A maioria não terminou o ensino médio por não contar com a acessibilidade             
necessária para tal. Possíveis soluções seriam popularizar o uso de aplicativos que            
traduzem os sinais da Libras para a língua portuguesa e ressaltar a importância de              
um intérprete/tradutor de Libras nas salas de aula. 

“Se o lugar não está preparado para receber todas as pessoas, o lugar é              
deficiente”, disse a arquiteta Thais Frota. 

 

NOSSO PROJETO 

1. Introdução 

Nesse trabalho escrito, falamos sobre a importância do profissional de          
intérprete e tradutor de língua brasileira de sinais (Libras) e da difusão do seu uso               
entre as pessoas ouvintes para tornar a sociedade mais acessível e possibilitar que             
as pessoas surdas possam cumprir efetivamente a sua cidadania. 

 

2. O Problema 

A Libras é a segunda língua oficial do Brasil, mas apenas 2% da população              

sabe falá-la, segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos            
(FENEIS). O IBGE também apontou que em 2010, havia 10 milhões de surdos no              
país. 

A língua que essa população usa é gesto-visual, ou seja, não depende da             
fala nem da audição, e determina uma maneira única de se relacionar com o              
mundo. Infelizmente, a maioria das escolas brasileiras não está preparada para           
recebê-los e prejudica o desenvolvimento acadêmico de milhões de pessoas,          
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mostrando uma postura capacitista do governo, que por lei é obrigado a permitir             
acesso à educação a todos os cidadãos. 

 

3. Pergunta-desafio 

“Como podemos aumentar a acessibilidade dos surdos na nossa sociedade?” 

 

4. Possíveis soluções 

Em primeiro momento, pensamos em usar a tecnologia, que tem sido uma            
grande aliada de todos durante a pandemia, a nosso favor, discutindo o uso de uma               
luva tecnológica desenvolvida pelo engenheiro Roy Allela, do Quênia, que traduz           
sinais para línguas orais (faladas pelos ouvintes). 

Juntamente com ela pensamos em difundir o uso do aplicativo “Hand Talk”, o             
mais famoso tradutor da Libras e, agora, da língua americana de sinais. Ele é              
administrado pelo CEO Ronaldo Tenório, que também desenvolveu um blog          
(https://blog.handtalk.me/) com artigos sobre a importância da língua de sinais na           
sociedade. 

A última solução encontrada foi falar sobre a importância da presença do            
intérprete e tradutor de Libras nas salas de aula que precisa ser mais valorizado. 

  

5. Solução desenvolvida 

A solução que encontramos foi difundir o uso do aplicativo “Hand Talk” nas             
instituições de ensino, que, infelizmente, ainda não possui aulas de Libras na grade             
curricular, para estimular a aprendizagem dessa língua. O aplicativo é rápido,           
prático, fornece aulas do idioma e um extenso dicionário que possibilita a sua             
aprendizagem. 

Também realçamos a importância do intérprete e tradutor da Libras nas salas            
de aula, que, em 2011, somavam apenas 230 profissionais capacitados na área            
dentro das salas de aula. O decreto nº 10.185/2019 do Governo Federal, que             
extinguiu “cargos como o de Tradutor/ Intérprete de Libras ao proibir a abertura de              
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concurso público para funções técnico-administrativas das instituições de ensino”,         
segundo a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, representa            
um retrocesso para a população e precisa ser discutido, pois muitos nem têm             
conhecimento de sua existência. 

 

6. Anexos 

● https://docs.google.com/document/d/17pfO5JI0wXlyat4idFhex5zmc0lYGP28
YnWsT8tDuJw/edit?usp=drivesdk 

 

7. Considerações finais 

Esperamos que com esse projeto você tenha entendido um pouco mais sobre            
a realidade preocupante em que as pessoas surdas se encontram, não tendo direito             
a serviços básicos, como saúde e educação. 

Baixe e utilize o aplicativo! Procure cursos online e aprenda a língua de sinais              
do seu país! Entre em contato com pessoas surdas e se mobilize para permitir que               
todos sejam tratados com dignidade e humanidade!  
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