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JUSTIFICATIVA - PL 0534/2017 
A Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais - Libras e dá outras providências, constituiu-se um marco na afirmação dos direitos 
humanos e de mecanismos legais visando à inclusão social. Segundo o Censo de 2010, 2 
milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva severa - 1,7 milhão têm grande dificuldade 
para ouvir e 344,2 mil são surdos. Esses dados são importantes para nortear as políticas 
públicas voltadas a atender este segmento e a Língua Brasileira de Sinais é o maior símbolo e 
o mais eficiente instrumento para a concretização da inclusão social desse numeroso 
contingente de brasileiros. 

Hoje é comum vermos tanto em programas de televisão, como em audiências públicas 
e espetáculos a tradução simultânea para a língua de sinais, prova de que não só a lei em 
vigor se faz presente, mas, também que a demanda por tal atendimento é real e mais do que 
necessária. 

A entrada para o nível superior de educação é, sem dúvida, um estágio importante de 
formação e uma ferramenta de inclusão importante no país. Contudo, os cursos preparatórios 
para os vestibulares e para o ENEM ainda não tem a obrigatoriedade da tradução simultânea 
para a LIBRAS em suas aulas, o que representa um obstáculo para a construção da igualdade 
de oportunidades. 

Destarte, para que se avance rumo a padrões de igualdade para todos, torna-se 
necessário aperfeiçoar os meios que possibilitem ao deficiente auditivo as mesmas condições, 
sendo a introdução obrigatória da tradução simultânea nos curso preparatórios pré-vestibulares 
e para o ENEM, é mais um passo nesta direção. 

Para tanto, peço a atenção dos Nobres Pares, para essa importante propositura. 
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