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PARECER N° 1281/2020 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 195/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Ricardo Teixeira, dispõe sobre 
a obrigatoriedade do Ensino de Libras - Língua Brasileira de Sinais em Escolas municipais e 
privadas. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

Vale ressaltar que, por meio da Lei Federal nº 10.43624 de abril de 2002, foi 
reconhecida no Brasil a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como meio legal de comunicação 
e expressão, devendo o poder público em geral e as empresas concessionárias de serviços 
públicos garantirem formas institucionalizadas de apoiar o seu uso e difusão. Essa lei também 
dispôs que os sistemas educacionais devem garantir a inclusão do ensino da Língua Brasileira 
de Sinais nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, 
em seus níveis médio e superior. 

O Decreto Federal nº 5.626/05 estabeleceu que as instituições de ensino responsáveis 
pela educação básica deveriam garantir aos alunos surdos ou com deficiência auditiva os 
serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros 
espaços educacionais, além de equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à 
comunicação, à informação e à educação. 

O Decreto nº 52.785 de 2011 institui, no âmbito da rede municipal de ensino da cidade 
de São Paulo, as Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) destinados 
a crianças, jovens e adultos com surdez, com surdez associada a outras deficiências, 
limitações, condições ou disfunções, e surdo-cegueira. Essas escolas oferecem LIBRAS como 
primeira língua, consideradas como meio de comunicação e de instrução, além de ser 
entendida como componente curricular que possibilite aos surdos o acesso ao conhecimento, a 
reflexão sobre o funcionamento da linguagem e a ampliação do seu uso social em diferentes 
contextos. A língua portuguesa, como segunda língua, contemplando o ensino da modalidade 
escrita, sendo considerada como fonte necessária para que o educando possa construir o seu 
conhecimento e promover a aprendizagem nas demais áreas do conhecimento. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, eis que, o programa de Educação Bilíngue para 
Surdos no município de São Paulo visa assumir o uso de uma abordagem semiótica de modo a 
desenvolver uma pedagogia visual, considerando a Libras como caminho para o letramento e 
para a aquisição de conhecimento, favorecendo o uso da Libras em diferentes gêneros 
discursivos, portanto, favorável é o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 16/12/2020. 
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