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RESUMO

A importância de se conhecer outra língua é essencial para aqueles que querem ter uma vantagem no mercado de trabalho, em especial no setor 
do turismo. Por lidar a todo o momento com pessoas e culturas diversificadas, no turismo é requerido ter conhecimento de outro idioma. Porém, 
quando se trata da língua de sinais, não é o que se percebe. O setor é muito carente para atender esse público. Sabendo que o Turismo tem como 
principal característica a integração das pessoas, esse artigo intenta mostrar que se deve ter um olhar mais sensível quanto ao público elencado 
para estudo, vislumbrando que há uma fragilidade no processo da hospitalidade aos deficientes auditivo. Para o desenvolvimento do presente 
artigo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a de campo, com pesquisas feitas através de um questionário aplicado em algumas redes hoteleiras 
na Avenida Atlântica (Praia de Copacabana – Rio de Janeiro) e entrevista com especialistas em hotelaria, com o intuito de entender se há pessoas 
capacitadas para receber esse perfil de turista, de acordo com suas necessidades. Com fonte primárias e secundárias e o método de abordagem 
dedutivo, a questão que norteou a pesquisa foi: A LIBRAS é usada na hotelaria carioca, em específico, na hotelaria da Praia de Copacabana? 
Assim, o Objetivo Geral do trabalho foi apresentar como o mercado de turismo, especificamente a hotelaria carioca da Praia de Copacabana, 
trabalha a língua de sinais no atendimento ao turista com tal necessidade. Como Objetivos Específicos iremos: Apresentar a LIBRAS; Discutir o 
percurso histórico de como é visto pela sociedade quem tem Deficiência Auditiva; Expor Projetos que utilizam a Língua de Sinais; Analisar a 
Pesquisa de Campo realizada nos hotéis adaptados da Praia de Copacabana; Apresentar a visão de especialistas em hotelaria sobre o assunto. 
Concluiu-se que, de fato, a hotelaria carioca se encontra despreparada para lidar com esse perfil de viajante/turista estudado nesse artigo, o 
deficiente auditivo. O saber da LIBRAS no Turismo é de importante caráter social. Assim, o Mercado Turístico deveria se atentar mais a essa 
comunidade, disponibilizando, como exemplo, mais espaços equipados e pessoas devidamente preparadas para atendê-los e também 
capacitações para o saber da língua para os colaboradores do setor.
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