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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.096.526-2

SATED-PRInteressado:

Solicitação
Favor encaminhar para a Superintendente de Cultura, Ilma Sra. Luciana

Casagrande, Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura,
Ilmo Sr. João Evaristo Debiasi e todos conselheiros de cultura do Estado do
Paraná o ofício 48/2021 referente a solicitação de intérpretes e tradutores
de libras nos cursos oferecidos pelo programa Bolsa Qualificação - Lei Aldir
Blanc. 
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Ofício 48/2021
Curitiba, 15 de setembro de 2021

Ilmo Sr. João Evaristo Debiasi

Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC)

Ilma. Sra. Luciana Casagrande

Superintendente de Cultura do Paraná

Ilmos. Membros do Conselho  Estadual de Cultura do Paraná (Consec)

Referente: SOLICITAÇÃO DE INTÉRPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS NOS

CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA BOLSA QUALIFICAÇÃO LEI ALDIR BLANC

Prezados:

A Coordenadoria Arte Surda do Sindicato de Artistas e Técnicos em

Espetáculo de Diversão do Paraná - SATED PR, em conjunto com a A Federação

Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e

Guia-Intérpretes de Língua de Sinais - FEBRAPILS vêm solicitar a atenção desta

Secretaria e deste Conselho na busca de garantirmos a presença de tradutores e

intérpretes de Libras para o atendimento da comunidade surda no acesso ao Programa

Bolsa Qualificação.

A Coordenadoria de Arte Surda do SATED PR tem por objetivo

estabelecer diálogo com a classe artística, comunidade surda e a sociedade civil sobre a

arte surda e a cultura surda. O longo histórico de exclusão e colonização dos corpos surdos

invisibilizou e impossibilitou a participação de pessoas surdas no contexto artístico enquanto

público (audiência) e principalmente enquanto produtores de arte.
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A Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores

e Intérpretes e Guia-Intérpretes de Língua de Sinais – Febrapils é uma entidade profissional

autônoma, sem fins lucrativos ou econômicos, fundada em 22 de setembro de 2008. Temos

a função de orientar, apoiar e consolidar as Associações de Tradutores, Intérpretes e

Guia-intérpretes de Língua de Sinais (APILS), buscando realizar um trabalho de parceria em

defesa dos interesses da categoria de tradutores, intérpretes e guia-intérpretes de língua de

sinais (TILS). Esta federação atua sob três grandes pilares: a formação inicial e continuada

dos TILS; a profissionalização para refletir sobre a atuação dos TILS à luz do código de

conduta e ética; e o engajamento político dos TILS para construir uma consciência coletiva.

Dessa maneira, a Febrapils compreende que os laços de parceira e proximidade com a

comunidade surda e surdocega são fundamentais, no sentido de garantir um serviço de

excelência de tradução e interpretação de língua de sinais por esse motivo, mantemos uma

parceria com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – Feneis.

CONSIDERANDO:

1. O amplo direito à igualdade, expresso no Art. 5o da Constituição Brasileira;

2. O exposto no Decreto No 6949/2009, que incorpora à legislação brasileira a Convenção

Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, conferindo-lhe status de Emenda

Constitucional;

3. A garantia à acessibilidade plena das pessoas com deficiência, expressa através da

publicação das Leis No 10. 048 e 10.098/2000, do Decreto No 5.296/2004;

4. As orientações expressas nas Normas Técnicas Brasileiras – ABNT para a garantia da

plena acessibilidade comunicativa;

5. A publicação da Lei No 10.436/2002, que oficializa a Libras como 2a língua brasileira,

bem como sua regulamentação, dada através do Decreto No 5.626/2005;

6. E o conteúdo da Recomendação No 001/2010 do Conselho Nacional dos Direitos da

Pessoa com Deficiência (CONADE), que verte especificamente sobre “a aplicação do

princípio da acessibilidade à pessoa surda ou com deficiência auditiva em concursos e

editais públicos, em igualdade de condições”.
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Diante do exposto, solicita-se a garantia de acesso em Libras da comunidade surda

ao edital Bolsa Qualificação Lei Aldir Blanc, que tem o objetivo de qualificar o profissional da

cultura na elaboração de projetos culturais. Justifica-se que a comunidade surda tem o

português como segunda língua, o que impossibilita sua compreensão dos critérios para a

participação de edital público. Além disso, solicitamos o planejamento para atender o

possível público surdo selecionado no Edital, garantindo intérpretes de Libras para

acompanhamento dos cursos ministrados. Assim expomos:

I. GARANTIA DE ACESSIBILIDADE AOS CANDIDATOS SURDOS,
OPORTUNIZANDO IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS

I.I Quanto à Língua:

Nos editais públicos, deverá ser explicitamente reconhecida, especialmente nos

termos da Lei No 10.436/02, regulamentada pelo Decreto No 5.626/05, a Língua Brasileira

de Sinais – LIBRAS – como meio legal de comunicação e expressão de natureza

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituindo sistema linguístico de

transmissão de ideias e fatos;

Nos cursos ministrados tendo a presença de estudantes surdos deve-se

imprescindivelmente haver intérpretes de Libras qualificados para garantia de atendimento.

I.II Quanto à Inscrição:

1. É fundamental que os editais sejam disponibilizados e operacionalizados de forma

bilíngue, acrescentando ao formato escrito também a disponibilização de vídeo em Língua

Brasileira de Sinais – LIBRAS. Várias instituições, especialmente em nível federal, vem

realizando com sucesso as adequações necessárias ao ingresso de candidatos surdos nas

vagas oferecidas, possibilitando-lhes igualdade de condições com os demais candidatos.

2. O sistema de inscrição do candidato ao edital deverá prever opções em que o

candidato surdo ou com deficiência auditiva tire suas dúvidas em Língua Brasileira de Sinais

– LIBRAS.
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3. Vagas reservadas para pessoas com deficiência (incluindo as pessoas surdas)

devem ser garantidas no processo de seleção.

Desde já agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para o diálogo

para viabilizar tais iniciativas.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho                                                               Gabriela Grigolom da Silva

Presidente SATED-PR                                                Coordenadora Arte Surda SATED-PR

Chistiane Gomes                                                      Jonatas Rodrigues Medeiros

Vice-coordenadora Arte Surda SATED-PR                          Diretor Regional Sul FEBRAPILS
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