PROJETO
FOTOLIBRAS
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FotoLibras é um projeto que tem como objetivo
aumentar a criatividade, autoestima e visibilidade de
jovens surdos, explorando a fotografia como linguagem.
Foi idealizado em 2006 e de lá para cá já promoveu cursos,
oficinas, participou de palestras, mostras e exposições.
Atualmente desenvolve atividades de fortalecimento dos
multiplicadores, jovens que já foram alunos do projeto e
hoje coordenam e participam de diversas ações, levando
a metodologia e os impactos do projeto para outros
jovens surdos. Isso é possível com o patrocínio do Banco
Votorantim e do Instituto Votorantim, através da Lei
Rouanet.
As ações da fase atual incluem oficinas internas de
aperfeiçoamento em práticas fotográficas, elaboração de
projetos, aprendizado de dinâmicas e acompanhamento
fotográfico. Cerca de 20 jovens multiplicadores participam
dessas atividades como forma de ampliarem seus
conhecimentos e também sua segurança para aplicação
em cursos e oficinas voltados para o público externo.
Já fizemos diversas oficinas em Recife, no interior
e em outros estados. Em Catende, por exemplo, os
multiplicadores elaboraram uma oficina de 5 dias voltada
para alunos surdos daquela cidade e de outras da região.
Durante esse tempo, empregaram diversas dinâmicas e
exercícios envolvendo fotografia, fizeram saídas práticas e
terminaram com a exposição de um grande varal com as
fotos dos alunos.
A motivação inicial do projeto é criar oportunidades de
participação da comunidade surda na produção e fruição da
cultura, sempre tendo a fotografia como elo transformador.
Identificamos que a imagem, como um meio de expressão e
comunicação, tem uma relevância especial para os surdos,
pois o ato de fotografar e de realizar a leitura da imagem
não dependem de conhecimento de nenhuma língua falada
ou escrita.

A cidade ainda não está preparada
para as pessoas com deficiência.
Apesar de algumas tentativas por
parte dos órgãos públicos, é necessário
planejar melhor a infraestrutura dos
equipamentos, ruas e calçadas.
1- As rampas de acesso ainda são
muito mal-planejadas: altas, estreitas
e com desnível entre a calçada e o
asfalto. (Foto Aymme Lucy)
2- O direito de ir e vir de pessoas
com deficiência não é assegurado.
No acesso ao metrô, por exemplo, é
necessário a ajuda de alguém para
guiá-los. (Foto Geovana Alzira)
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A comunidade surda tem uma cultura diferenciada e
sua forma de se comunicar, de ver o mundo e de realizar
manifestações culturais é, muitas vezes, distinta da
realidade dos ouvintes. A cultura surda é sistematicamente
escondida quando, na verdade, deveria ser valorizada como
parte integrante da cultura brasileira.
Ao longo desses anos, podemos contabilizar vários
resultados positivos do Projeto FotoLibras. Fortalecimento
da comunicação entre jovens surdos e seus familiares
e crescimento na capacidade de expressão, além da
visibilidade e autoestima dos participantes, são alguns
exemplos. v

Mais informações:
www.fotolibras.org
comunicação@fotolibras.org

3 - Os usuários de cadeira de rodas
enfrentam riscos para se locomoverem
na cidade. (Foto João Hélder)
4 - O tempo que um usuário de
cadeira de rodas leva para subir
nos ônibus com porta de acesso
causa irritação nos passageiros.
(Foto Karoline Anne)
5 - Foto Tatiana Martins

