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PARECER N° 275/2021 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 195/2019 
O presente projeto, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Teixeira, dispõe sobre a 

obrigatoriedade do ensino de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais - em escolas municipais e 
privadas, e dá outras providências. 

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

A Comissão de Administração Pública manifestou parecer favorável 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes posicionou-se favorável. 

No âmbito de competência desta Comissão, a percepção é que se trata de um tema 
relevante e bastante complexo, que há muito perpassa as discussões sobre inclusão social e 
direitos humanos. Para poder construir um aporte interpretativo para embasar o 
encaminhamento do parecer, faz-se necessária a consideração de alguns aspectos de caráter 
epidemiológico e social. 

O pressuposto de que se deve partir é o de que a surdez não é uma doença, o que 
significa dizer que a pessoa surda não é um doente. A surdez é uma condição referente à 
perda auditiva e tem variadas motivações. Fatores genéticos, doenças de origem infecciosa, 
perda induzida por exposição e em decorrência da idade são algumas das causas para esta 
redução auditiva. 

De acordo com a professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Luciana Macedo e Resende, 

"a perda da audição é segmentada em diferentes graus, indo de leve à profunda. Nos 
graus leve e moderado, existe uma distorção na audição que impede que as pessoas ouçam 
bem sons mais agudos. No grau de perda severa a pessoa não consegue escutar a voz dos 
outros, mas consegue ouvir barulhos e tem uma percepção mínima dos sons ao seu redor. Já 
no grau profundo, a perda é tão grande que impossibilita que a pessoa ouça a maioria dos 
sons, ouvindo apenas barulhos com intensidades elevadíssimas, a decolagem de um foguete, 
por exemplo." ("Surdez não é doença", Página de orientação da Faculdade de Medicina, 
UFMG, 2014 - https://www.medicina.ufmg.br/). 

A fonoaudióloga salienta que "a maior diferença entre o surdo de nascença e aquele 
que vai contraindo ao longo da vida é a aquisição da linguagem". Ela explica que a pessoa que 
nasce surda precisa de uma linguagem própria por ter uma redução muito grande do sentido 
auditivo. 

No Brasil, conforme levantamento recente e inédito do Instituto Locomotiva, existem 
aproximadamente mais de 10,7 milhões de indivíduos com alguma dificuldade auditiva 
(Instituto Locomotiva, 2019). O peso significativo desse número fica evidenciado no gráfico 
abaixo: 

Desse total, que pode ser até maior, destacam-se os 2,3 milhões que possuem um 
grau de deficiência severa, ou seja, são os indivíduos que se enquadram quase 
exclusivamente na impossibilidade de comunicação oral plena. E aí se dá o problema. Como 
avalia o pesquisador francês Francis Vanoye, apesar do imperativo visual, a sociedade ainda 
se vale de forma preponderante da linguagem oral, dos sons e, em particular, da vocalização. 
As conversas e os sinais sonoros são as principais balizas da interação cotidiana (VANOYE, 
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Usos da linguagem, Editora Martins Fontes, São Paulo, 1982). Provavelmente por causa disso, 
a pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que apenas 37% estão no mercado de trabalho 
(formal e informal), taxa muito inferior à da população em geral. Não é à toa que esse 
segmento da população é um dos mais acometidos pela falta de renda ou baixa renda. 
Segundo a pesquisa Retratos da deficiência no Brasil (FGV, 2010), na população como um 
todo, a presença de "inativos" é de 32%, o passo que entre as pessoas com deficiência a cifra 
alcança 52%. Quanto à média salarial, as pessoas sem deficiência auferiam por volta de 643 
reais, enquanto aquelas com deficiência ficavam com 529 reais. Fica patente, portanto, que a 
desigualdade de classes produz e acentua a exclusão dessas pessoas. 

Além do âmbito fundamental da inserção econômica, é fácil perceber, em outras 
esferas da vida social, as inúmeras barreiras que são impingidas às pessoas com deficiência 
auditiva. A realização de atividades cotidianas: ir ao banco, fazer compras, ir ao médico, ou 
mesmo usufruir de um entretenimento corriqueiro, como por exemplo assistir a um filme no 
cinema, um seminário ou uma palestra, tornam-se atividades difíceis para os surdos. Os 
trabalhos acadêmicos são copiosos em registrar essa condição de exclusão sistemática por 
quem deveria saná-la: o próprio Estado. Um desses trabalhos constata que: 

"A comunidade surda é minoria linguística e cultural que sofre marginalização em 
grande parte dos serviços públicos. Na área da saúde, por exemplo, enfrentam grandes 
obstáculos referentes à acessibilidade ao SUS, principalmente pela barreira comunicativa e a 
difícil inclusão destes na sociedade ouvinte". (SOUZA et alii, "Principais dificuldades e 
obstáculos enfrentados pela comunidade surda no acesso à saúde: uma revisão integrativa de 
literatura." Revista CEFAC. Maio-Jun, 2017; 19(3):395-405). 

Como ressaltam os dados empíricos citados, a deficiência auditiva, assim como 
qualquer outra deficiência, no fundo não é o problema a ser enfrentado. É preciso inverter essa 
compreensão e perceber que é a sociedade que é "incompetente" para garantir, entre outras 
coisas, modalidades comunicativas com as pessoas que tem alguma deficiência auditiva, 
principalmente as mais graves. Segundo a pesquisadora Débora Diniz, essa mudança de 
perspectiva é central na abordagem técnica da situação das pessoas com deficiência e foi 
concebida na década de setenta por sociólogos e ativistas ingleses organizados na Liga dos 
Lesados Físicos Contra a Segregação (Union of the Physically Impaired Against Segregation 
(Upias)). Eles propuseram uma distinção conceitual nova (também conhecido por "modelo 
social da deficiência") que se tornou influente e  tinha como eixo político a ideia de exclusão 
social: 

"Lesão: ausência parcial ou total de um membro, ou membro, organismo ou 
mecanismo corporal defeituoso; deficiência: desvantagem ou restrição de atividade provocada 
pela organização social contemporânea, que pouco ou nada considera aqueles que possuem 
lesões físicas e os exclui das principais atividades da vida social." (Upias, Fundamental 
Principies of Disability. London: Union of the Physically Impaired Against Segregation, 1976). 

Assim, a lesão seria um dado corporal isento de valor, ao passo que a deficiência seria 
o resultado da interação de um corpo com lesão em uma sociedade discriminatória (DINIZ, D. 
O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007). Ou seja, deficiência traz embutido um 
processo de opressão, por parte de uma sociedade que se assume como "normal", sobre o 
corpo lesionado e limitado fisicamente. Os  conceitos de corpo deficiente e pessoa com 
deficiência devem ser entendidos em termos políticos e não mais estritamente biomédicos. 

Essa mudança de compreensão sobre a deficiência ganhou forte respaldo em 2006, na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações 
Unidas. Em seu artigo 1º, a Convenção ressaltava que: 

"Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com 
as demais pessoas." (ONU, 2006) 

A partir daí, vários pesquisadores do assunto repensaram a ideia de "lesão" e a 
substituíram por "impedimentos". Numa dessas reinterpretações (DINIZ, D.; BARBOSA, L.; 
SANTOS, Wederson R.. "Deficiência, Direitos Humanos e Justiça". Sur, Revista interamericana 
de direitos humanos. vol.6, n.11, São Paulo, Dec./2009), o impedimento é de natureza 
biomédica. Um corpo com impedimentos é o de alguém que vivencia impedimentos de ordem 
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física, intelectual ou sensorial. Mas são as barreiras sociais que, ao ignorar os corpos com 
impedimentos, provocam a experiência da desigualdade e constroem a "deficiência". A 
opressão não é um atributo dos impedimentos corporais, mas resultado de sociedades não 
inclusivas. Isso é o posto da visão dominante, que permeia a medicina, a assistência e a 
educação, cujo discurso sustenta que a deficiência é uma desvantagem natural, devendo os 
esforços se concentrarem em reparar os impedimentos corporais a fim de  garantir a todas as 
pessoas um padrão de funcionamento típico à espécie. Nesse movimento interpretativo, "os 
impedimentos corporais são classificados como indesejáveis e não simplesmente como uma 
expressão neutra da diversidade humana, tal como se deve entender a diversidade racial, 
geracional ou de gênero. Por isso, "o corpo com impedimentos deve se submeter à 
metamorfose para a normalidade, seja pela reabilitação, pela genética ou por práticas 
educacionais" (DINIZ et alii, 2009, op. cit). 

No caso da surdez, o impedimento está na dificuldade ou total impossibilidade de ouvir. 
A deficiência auditiva surge quando o impedimento encontra barreiras postas pela sociedade. 
Para Aliny Lamoglia,  psicóloga  e professora da UniRio, 

"Quando tratamos da Surdez, as barreiras consistem na resistência ao bilinguismo, isto 
é, na não assunção verdadeira da língua de sinais como primeira língua dos Surdos, com a 
qual se pensa, comunica e aprende. O impedimento não leva necessariamente a um destino 
de deficiência. A deficiência depende, portanto, das barreiras, e, para os Surdos, elas são 
essencialmente educacionais". (LAMOGLIA, 2015) 

Invariavelmente, as políticas públicas de saúde parecem desconhecer isso e pautam 
suas ações na reabilitação do canal oral-auditivo perdido. Eis o equívoco que acaba 
fomentando uma série de prejuízos ao segmento dos indivíduos com o impedimento auditivo. 
Ocorre uma rejeição sumária à dificuldade auditiva (e, por coseguinte, ao sujeito que não 
ouve). É preciso frisar, como faz Lamoglia, que a surdez "não é deficiência, mas se não for 
ensinada ao Surdo uma língua visual o mais precocemente possível, teremos uma criança sem 
uma língua, incapaz de aprender, comunicar pensamentos verbais e, consequentemente, 
desenvolver-se cognitivamente." (LAMOGLIA, "Surdez e direitos humanos". Revista 
Perspectivas do Desenvolvimento: um enfoque multidimensional. Volume 03, Número 04, Julho 
2015). 

Um passo na construção de um ambiente acessível e inclusivo, que não se pauta pela 
"normalização oral" da pessoa com impedimento auditivo foi dada pelo desenvolvimento de 
uma língua especial, a língua de sinais, que permite a interação humana sem depender da 
oralidade. No Brasil isso ficou conhecido como a Língua Brasileira de Sinais (Libras), que foi 
oficializada pela Lei 10.436/02. Logo no início lê-se: 

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira 
de Sinais  Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais  Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

O dado a ser destacado é  que não se reconhece somente a língua, mas também a 
"comunidade" a ela associada. O caráter sanitário da Libras ganha em definitivo um estatuto 
político, pois que está vinculado a um grupo social com direito de expressão próprio. Com a 
legislação, se tornou  "possível dizer, formalmente, que o surdos se constituem enquanto uma 
minoria linguística" (MOTTEZ, B.."Os surdos como minoria linguística", Revista Espaço, n. 48, 
2017). Por essa via de afirmação sociolinguística, que é essencialmente política, a língua de 
sinais acaba por oferecer "uma possibilidade de legitimação do surdo como 'sujeito de 
linguagem'. Ela é capaz de transformar a 'anormalidade' em diferença, em normalidade" 
(SANTANA, A. P.; BERGAMO, A.. "Cultura e identidade surdas: encruzilhada de lutas sociais e 
teóricas". Educação & Sociedade. vol.26 no.91 Campinas Maio/Agosto. 2005). 

Desde então, aumentaram as demandas e pressões das entidades representativas 
dessa comunidade para que órgãos públicos e privados disponibilizassem intérpretes de 
Libras/Português ou servidores fluentes em Libras. O movimento de difusão e 
institucionalização do uso da Libras, apesar do arcabouço legal, tem sido moroso e 
descontinuado, o que explica as dificuldades de acesso a serviços básicos que a população 
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com impedimento auditivo enfrenta rotineiramente (DIAS, V. A. A.. "Atendimento aos surdos 
pelos órgãos públicos". Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2013.; OLIVEIRA, T. B. 
"Desafios dos surdos no atendimento nas unidades básicas de saúde. Revisão integrativa da 
literatura". Trabalho de conclusão de curso. Faculdade de Enfermagem. Universidade Católica 
de Salvador 2019). Parece haver uma postura culturalmente estabelecida que ainda vê o 
usuário da Libras como uma forma de expressão anômala, que contribui para reforçar os 
estigmas. 

Percebe-se, portanto, que o cenário é marcado pelo conflito, como é inerente a toda 
relação entre grupos e classes sociais. Existem aí interesses econômicos e de identidade 
(tanto a favor como contra). Não há dúvida, pelo que se depreende da legislação, a Libras se 
constitui como um direito legítimo. E atualmente essa é uma das principais frentes de luta e de 
resistência no sentido da afirmação de uma comunidade linguística. Nesse contexto, a 
introdução do bilinguismo no sistema educacional, isto é, o aprendizado do português e da 
Libras por parte de surdos e ouvintes, entrou na pauta das pressões sociais. 

Do ponto de vista psicopedagógico, alguns estudos baseados na "psicologia histórico-
cultural"  apontam que essa prática bilingue seria factível e, mais ainda, poderia aprimorar o 
aprendizado regular (MARQUES et alii, .."O ensino da língua Brasileira de sinais na educação 
infantil para crianças ouvintes e surdas: considerações com base na psicologia histórico-
cultural". Revista brasileira de  educação especial. vol.19 no.4 Marília Outubro./Dezembro. 
2013). De acordo essa linha analítica, entende-se que a linguagem verbal pode ser expressa 
de diversas formas, 

"inclusive pelas vias oral, escrita e gestual. . As línguas de sinais2, por sua vez, são 
línguas que fazem uso dos meios visual e espacial para a comunicação e, assim como a língua 
verbal oral, são meios eficientes de comunicação. Normalmente utilizadas para estabelecer 
relações com/entre indivíduos surdos; elas transmitem ideias, desejos, vontades e 
acontecimentos, e, embora tenham estrutura própria, isso não implica em impedimento de 
apropriação de conteúdos, visto que dizem respeito à sinalização de conteúdos dos mais 
diferentes níveis de complexidade." (MARQUES et alii, 2013). 

Diante de tal constatação, teorizada por diferentes autores, os pesquisadores 
apresentam a indagação sobre a Libras:  "se ela é assim rica e enriquecedora, por que não 
oferecê-la às crianças em geral? As crianças não poderiam se valer dos recursos dessa língua, 
sendo ouvintes ou surdas?" E acrescentam: 

"Consideramos que o ensino de Libras promove o desenvolvimento psicomotor, com 
atividades significativas e contextualizadas, além de socialmente útil. Avaliamos que o uso 
dessa língua é capaz de promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores em 
sujeitos surdos e ouvintes." (MARQUES et alii, 2013). 

Os especialistas (fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos etc), defensores da 
Libras e do ensino bilingue, são praticamente unânimes em afirmar que a aquisição de uma 
língua é importante na formação do sujeito (DIZEU e CAPORALI, "A língua de sinais 
constituindo o surdo como sujeito." Educação & Sociedade. vol.26 no.91, Campinas, 
Maio/Agosto. 2005 [On-line version]). Mas esse desenvolvimento da identidade, quando 
realizada num contexto plural rompe com o corte segregador das chamadas "escolas 
especiais", cujo efeito é o da endogamia. Ao se trabalhar por uma educação bilingue universal, 
o resultado é uma socialização plena, que envolve crianças surdas e ouvintes, sem distinção, a 
não ser a língua. Isso tem potencial para funcionar como mecanismo de superação de 
preconceitos e barreiras futuras. 

Pelo exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher entende que 
a iniciativa legislativa ora em pauta contribui de maneira indefectível para a ampliação do 
escopo inclusivo de uma sociedade tão desigual. Sendo assim, favorável é o parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 06/05/2021. 

Felipe Becari (PSD) - Presidente 

Alfredinho (PT) 

Fábio Riva (PSDB) - Relator 

Juliana Cardoso (PT) 
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Rinaldi Digilio (PSL) 

Xexéu Tripoli (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/05/2021, p. 118 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


