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“Recuso-me a ser considerada excepcional, 
deficiente. Não sou. Sou Surda. Para mim, a língua 
de sinais corresponde à minha voz, meus olhos são 
meus ouvidos. Sinceramente nada me falta. É a 
sociedade que me torna excepcional.” 

 
 “Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu 
aceito a pessoa. Quando eu rejeito a língua, eu 
rejeitei a pessoa porque a língua é parte de nós 
mesmos. Quando eu aceito a língua de sinais, eu 
aceito o surdo, e é importante ter sempre em mente 
que o surdo tem o direito de ser surdo. Nós não 
devemos mudá-los, devemos ensiná-los, ajudá-los, 
mas temos que permitir-lhes ser surdos.” 

 
 “A gaivota cresceu e voa com suas próprias asas. 
Olho do mesmo modo com que poderia escutar. 
Meus olhos são meus ouvidos. Escrevo do mesmo 
modo que me exprimo por sinais. Minhas mãos são 
bilíngues. Ofereço-lhes minha diferença. Meu 
coração não é surdo a nada deste duplo mundo...” 

 
 Emanuelle Laborit (O voo da gaivota, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como propósito principal verificar a existência de uma construção nacional, 
hoje consolidada no Brasil, de uma Cidadania Surda para utentes de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) que, no âmbito de uma Cultura Jurídica Surda, configura Comunidade 
Linguística com interesses próprios, diferenciados dos falantes de Língua Portuguesa. 
Culturalmente diferenciada da sociedade envolvente, a Cidadania Surda, suscitada a partir da 
aprovação e da aplicação de normas de leis em favor de cidadãos que se assumem linguística e 
culturalmente surdos, funcionais em Libras, existe a partir de reivindicações próprias e 
modelos diferenciados de aprendizado e de enfrentamento social. Tais normas legais, sejam 
elas federais, estaduais ou municipais, são debatidas, implementadas e controladas pelos 
próprios movimentos políticos surdos, pela iniciativa das comunidades de usuários de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS), especialmente nos últimos vinte anos no País, dada a 
determinação do Povo Surdo em avançar política e culturalmente, sem risco de volta, 
configurando com isso uma estável “sociedade nacional surda”. Este Trabalho leva em conta 
tanto artefatos linguísticos práticos, positivados com origem internacional ou local, como as 
mobilizações políticas e sociais, com enfoque nuclear em Rondônia, onde ficou firmada uma 
espécie de “pacto surdo”, arrastando tanto surdos, como ouvintes, políticos, docentes, 
tradutores intérpretes de Língua de Sinais, discentes (surdos ou não), familiares de surdos e 
pesquisadores de áreas conexas, de modo geral, obtendo auxílio de empreendedores no ensino 
de Libras, setor privado, que acompanharam o movimento, impulsionado, originalmente, no 
setor público. Empregou-se uma metodologia político-cultural, já levada a cabo com sucesso 
em outros trabalhos de pós-graduação na área de Libras, e concluiu-se pelo imperativo de 
ressaltar o caráter distintivo desta construção político-normativa, em termos cultural e 
socioeconômico, efetivando, assim, uma situação que garante que, dificilmente, haverá 
retrocesso na inserção das pessoas surdas em todos os âmbitos da vida nacional.  

Palavras-chave: Cultura Jurídica; Libras; Direito; Cidadania Surda; Filologia Política. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESUMEN 

 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal verificar la existencia de una construcción nacional, 
ahora consolidada en Brasil, de una Ciudadanía Sorda para usuarios de Lengua de Signos 
Brasileña (Libras) que, dentro de una Cultura Legal Sorda, configura una Comunidad Lingüística 
con sus propios intereses, Hablantes portugueses. Culturalmente diferenciada de la sociedad 
circundante, la ciudadanía sorda, que surge de la aprobación y aplicación de las normas legales a 
favor de los ciudadanos sordos lingüística y culturalmente, funcional en Libras, existe a partir de 
sus propias afirmaciones y modelos diferenciados de aprendizaje y aprendizaje. de afrontamiento 
social. Dichas normas legales, ya sean federales, estatales o municipales, son debatidas, 
implementadas y controladas por los propios movimientos políticos sordos, por iniciativa de las 
comunidades de usuarios de Lengua de Signos Brasileña (LIBRAS), especialmente en los 
últimos veinte años en el país, dada la determinación. de las personas sordas para avanzar política 
y culturalmente, sin riesgo de retroceso, lo que constituye una "sociedad nacional sorda" estable. 
Este trabajo tiene en cuenta los artefactos prácticos del lenguaje, positivizados con origen 
internacional o local, así como las movilizaciones políticas y sociales, con un enfoque nuclear en 
Rondônia, donde se firmó una especie de "pacto sordo", arrastrando a las personas sordas, como 
oyentes, políticos, maestros, intérpretes de lenguaje de señas, estudiantes (sordos o no), 
familiares sordos e investigadores de campos relacionados, en general, que reciben ayuda de 
empresarios en la enseñanza de Libras, sector privado, que acompañaron el movimiento, 
originalmente impulsado por en el sector publico. Se utilizó una metodología político-cultural, ya 
realizada con éxito en otros trabajos de posgrado en el área de Libras, y se concluyó por el 
imperativo de enfatizar el carácter distintivo de esta construcción político-normativa, en términos 
culturales y socioeconómicos. efectuando así una situación que asegura que casi no habrá 
regresión en la inserción de personas sordas en todas las áreas de la vida nacional.  
 
Palabras clave: Cultura legal; Libras; Ley; Ciudadanía sorda; Filología política. 
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INTRODUÇÃO 

Foi decidido que após a leitura dos textos e do levantamento da realidade profissional 

vivida, executaríamos a construção da hipótese, deduzindo as suas consequências mais 

óbvias, em busca deste ideal de Cidadania surda que vemos ter nascido.Entretanto, 

percebemos ainda não o ser suficiente, dadas as circunstâncias comunicacionais entre as duas 

“cidadanias” existentes no Brasil que aqui foram citadas, em razãoda aparente pequena força 

de comunidades surdas, muito espalhadas pelo país. É possível observar um certo medo de 

que estes poucos movimentos de rua ou de reivindicações combinadas com outros setores 

venham a sucumbir antes mesmo da plena efetivação e garantia total dos direitos dos surdos 

como pessoa humana.  

 Definimos os sujeitos que constituem a proposta desta pesquisa, que são os surdos, 

politizados e cientes de seus direitos e deveres, diferentemente daqueles que ainda apresentam 

crises de identidade ou que ainda não se descobriram como pessoas surdas.Provavelmente 

essa auto rejeição seja reforçada pela sua referência patológica, fato que faz com que surdos 

se sintam inferiores às pessoas que detêm o “dom das bocas mexedeiras”.  

É buscada a igualdade, no respeito à cultura e às línguas próprias, que servirão de base 

para a empregabilidade maior do povo surdo. Sócrates podia dizer que não era de Atenas, nem 

da Grécia, “mas do mundo” (segundo Plutarco, em seus Escritos Morais), porque trabalhava 

filosoficamente. Quem precisa de igualdade nas condições de vida, como as pessoas da 

comunidade que envolve o povo surdo, precisa pensar em ampliar as suas fronteiras de 

direitos. Na jurisdição os espaços de crescimento têm de ser defendidos, os seus direitos 

identitários precisam ser reafirmados no interior do Estado brasileiro.  

E os Surdos buscam se firmar e reafirmar por meio de lutas do chamado movimento 

surdo que, integrado pelas comunidades surdas, busca seus direitos relativos à vida em 

sociedade, convívio, contato e comunicação com a sociedade majoritariamente ouvinte, na 

qual estão inseridos desde seu nascimento, uma vez que não há um local próprio e exclusivo 

para as pessoas com surdez.Estes buscam adaptar-se às diversas situações de preconceito, à 

barreira linguística-comunicacional e, principalmente, à efetivação da inclusão destes 

cidadãos detentores de uma cultura uma, que não se dissocia dos sujeitos, mas os constituem.   

A questão da cultura é relevante, marcante e presente o tempo todo dentro do texto, 

pois a língua de sinais e seu caráter visual não permitem uma ruptura entre língua e cultura, já 

que ambas estão sempre entrelaçadas nas ações comunicativas executadas por intermédio dos 

símbolos linguísticos da Libras, no caso, os sinais.  
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 Essa concepção de cidadania proposta por meio da pesquisa está embasada na 

autonomia dos cidadãos, que não querem ser vistos como deficientes, mas querem ser notados 

pelas suas conquistas e todo êxito que obtiveram mesmo com tantos desafios cotidianos 

durante sua trajetória educativa.Os surdos percebem com naturalidade sua constituição como 

cidadãos de uma sociedade diferente e, por este motivo, uma ouvinte, porém TILS e assídua 

da comunidade surda, pôde notar a constituição de uma cidadania surda.  

 Na primeira seção, abordaremos os conceitos sobre o sujeito surdo e a pessoa com 

deficiência, cultura surda em oposição à cultura ouvinte: a existência de um choque ou 

encontro dessas culturas, comunidades surdas brasileiras e Libras como uma língua gestual-

visual.  

A segunda seção tem por objetivo apresentar um breve histórico dos direitos da 

cidadania de surdos, tratando de cidadania e direitos, o acesso dos surdos aos sinais, políticas 

inclusivas, história de implantação do INES, trazendo, ainda, a Libras como imperativo legal 

e humanista.   

A terceira seção procura introduzir, de modo resumido, a estrutura da língua brasileira 

de sinais, trazendo a Libras como componente estrutural de conhecimento do sujeito surdo, 

base comunicacional da coletividade surda, fundamento cultural estruturante das comunidades 

surdas, além de explorar temas acerca das comunidades surdas em regiões nacionais.  

Já a quarta seção abordará o ensino da Libras, as metodologias de ensino a ouvintes e 

surdos, Libras como língua materna dos surdos, o ensino de Libras aos surdos, aos ouvintes e 

a tradução/interpretação de Libras e, ainda, Libras e níveis de ensino.  

Na quinta e última seção trazemos a Libras e modalidades de avanço social, a força da 

comunidade e o avanço do direito à educação, a necessidade de normas garantistas e o direito 

à diferença e encerramos com a proposta desta pesquisa por uma cidadania surda.  
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SEÇÃO I – SUJEITO SURDO, CULTURA E IDENTIDADE  

Os ouvintes estão tão acostumados com o mundo dos sons, barulhos, músicas, ruídos, 

que antes mesmo do nascimento já possuímos esse fator sensorial que nos torna diferentes da 

minoria linguística surda, que precisa fazer uso dos sinais visuais, de luzes, no lugar de 

campainhas, por exemplo, para suprir a capacidade auditiva que lhes falta. A pergunta básica 

que fazemos aqui neste trabalho é: Existe uma Cultura Surda reconhecida cientificamente? 

Muitos estudiosos já confirmaram esta afirmação. Mas existirá uma Cultura Surda que possa 

permanecer assim, ou seja, sem que se retorne, politicamente, à situação de considerar as 

pessoas surdas como enfermos? 

Nesta Primeira Seção, procuraremos trazer materiais relativos tanto à Cultura Surda, 

como à Cultura e Identidades Surdas, nessa perspectiva diferenciada, que vem sendo o grande 

crescimento desta área nos últimos vinte anos, pelo menos, para que possam,por meio da 

História, revelar as proximidades, as diferenças, mas, principalmente, que possam abrir 

espaços para a aceitação de que essa ‘Cidadania’ Surda é um caminho sem volta.   

 

1.Sujeito surdo e pessoa com deficiência   

 

O objetivo deste item é esclarecer conceitos que são complexos aos não surdos e/ou 

ouvintes, com relação aos surdos e/ou pessoas com algum grau de ausência sensorial auditiva, 

iniciando por meio da perspectiva clínica na legislação vigente, passando pelas 

particularidades surdas que se diferenciam dos ouvintes, esclarecendo quem são os sujeitos 

surdos e as pessoas com deficiência auditiva.  

O Decreto n.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004, em seu artigo 5.º, alínea I - b, 

delineia a surdez como deficiência auditiva nos seguintes termos: “b) deficiência auditiva: 

perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz”.  

Assim sendo, pessoas com deficiência auditiva e/ou surdos pertencem ao mesmo 

grupo,segundo visão clínica, tendo a perda estipulada, considerando-se surda a pessoa 

“deficiente” desprovida de um sentido natural e comum a todas as pessoas. A surdez é assim 

patologicamente definida como deficiência sensorial, podendo ser a ausência, perda ou 

diminuição da audição. Queremos elucidar, a priori, três definições que se fazem necessárias 

para que possamos prosseguir neste tópico:o surdo, o Surdo e o deficiente auditivo.Antes de 

tudo, vale esclarecer que as pessoas tendem a rotular o outro, segundo suas necessidades de 
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ajuste social, utilizando termos pejorativos e/ou excludentes, que fizeram com que os surdos 

adotassem novos posicionamentos, conforme o que aponta Arruda (2015, p. 11):  

Como um grupo social que são, os surdos rejeitaram os termos “surdo-mudo”, 
“deficiente auditivo”, “mudinho” para se assumirem como Surdos com “S”: pessoas 
com uma característica específica que as leva a terem uma visão de mundo particular 
e, como consequência, uma língua própria com toda cultura que lhe é inerente. 

 

Pessoas surdas (com s minúsculo), cuja identidade ainda não se aflorou, tendem a 

aceitar os estereótipos a eles empregados, seja por desconhecimento da própria identidade, 

conformismo ou desinteresse, dentro de suas vivências pessoais ou no corpo social ao qual 

estão inseridos.Geralmente estes indivíduos se utilizam de mecanismos para resolver a 

diferença sensorial que possuem e, deste modo, são vistos como deficientes auditivos. A 

definição mais pertinente do que é o deficiente auditivo pode ser encontrado em Perlin (2000, 

p.13):  

Deficiente auditivo é aquele indivíduo que teve acesso à cultura e a língua da 
sociedade majoritária que denominamos de sociedade ouvinte, este não se enquadra 
na cultura surda, pois possui um problema que pode ser eliminado pelo simples 
aumento de volume de som ou o uso de aparelho de amplificação sonora AASI.  

 

Deficiente auditivo, ou apenas D.A., são pessoas que rejeitam a surdez.Como TILS, já 

passei por uma situação bastante constrangedora para mim, que relato a seguir: “era minha 

primeira interpretação da prova do ENEM e eu estava esperando o candidato surdo para 

acompanhá-lo na realização da prova.O coordenador local pediu para que eu ficasse atenta 

para recepcionar e levar o aluno surdo até a sala, dando-lhe suporte desde o portão.No trajeto 

até o portão me deparei com um moço com AASI e pensei: - O candidato chegou!; resolvi me 

aproximar e quando comecei a sinalizar, ele me respondeu em alto e bom som: ‘- Eu não sou 

surdo, não, moça, sou D.A. e D.A. não precisa de intérprete.Fala comigo normal, não sei 

Libras. Não gosto de Libras, não!’.Naquele momento, aprendi na prática a diferença entre o 

Surdo e o surdo: os que aceitam sua condição e os que a rejeitam, não se importando com os 

termos e implicações que são acarretados.  

O surdo pode se reconhecer, em um determinado contexto, como ouvinte, afirmando 
uma identidade ideológica e negando a fisiológica, como também se identificar 
como surdo, tanto por meio de influências linguísticas, como sociais e culturais, 
fruto de uma emancipação política" (SILVA, 2017, p. 48).  
 

Perlin (2005) apresenta as identidades surdas utilizadas por vários autores com a 

inicial maiúscula: “Surdo”. Posto que alguns destes surdos empoderaram-sedos aspectos 

cultural e identitário, acabaram adotando uma nova postura frente à sociedade 

majoritariamente ouvinte (agora com ‘S’ maiúsculo), se reconhecendo mediante uma 
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identidade partilhada entre pessoas que usam língua de sinais e ignoram a perda, sendo 

notados como “membros de uma minoria linguística e cultural com normas, atitudes e valores 

distintos e uma constituição física distinta” (LANE, 2008, p. 284).  

Para se ter uma ideia de como os surdos estão empoderados, existe o termo 

“DeafPride” – “orgulho de ser surdo” – utilizado para destacar os aspectos linguísticos, 

sociais e culturais da comunidade surda que almeja ser vista e respeitada como uma 

comunidade que tem sua própria cultura. Sendo assim, o termo supracitado representa a luta 

das comunidades surdas em prol da cultura, identidade e aceitação, bem como deixa claro que 

os surdos não querem ser vistos no prisma da deficiência ou da ausência auditiva. Ladd (2003, 

p.18) destaca também o termo “Deafhood”, que é utilizado desde o ano 1990, para tentar 

definir as vivências da pessoa surda, referindo-se ao estado de “ser surdo”.  

Para destacar a urgência de desagregar as representações preconceituosas que 

englobam o ser surdo, entre as quais a obrigatoriedade de saber realizar leitura da palavra 

falada, bem como a regra da fala, precisamos construir uma outra caracterização na qual os 

surdos possam ser “vistos como sujeitos surdos e não sujeitos com surdez” (Lopes, 2007, p. 

9). Não podemos associar perda auditiva com incapacidade.Com base em uma concepção 

socioantropológica, estamos dizendo que os surdos são organizados social e politicamente e 

que adotam um modo de viver próprio, utilizando o meio visual para obter conhecimento.Há 

uma necessidade de estar em contato com outros surdos para poderem se desenvolver melhor 

em sua língua, bem como para fortalecer sua identidade cultural.  

Os surdos politizados, encontrados dentro de sua identidade surda, que são seguros de 

si e sabem muito bem seu lugar ao sol, compartilham deste mesmo pensamento de Laborit:  

Não compreendem que os Surdos não têm vontade de ouvir querem que sejam 
semelhantes a eles com os mesmos desejos, logo, com as mesmas frustrações. 
Querem preencher uma carência que não temos, Escutar… Não podemos ter vontade 
de coisas que desconhecemos (1994, p. 90). 
 

Esta indignação para com os ouvintes que, como já podemos imaginar, tem um certo 

preconceito disfarçado de “fazer o bem”, “ajudar o coitadinho”, com seu assistencialismo 

embasado na diminuição do surdo, pela sua diferença linguística e cultural, traz à luz de que 

não se pode ir contra a realidade da condição surda e, ao aceitar esta realidade como algo 

natural, buscando meios de convivência, socialização e comunicação por meio de uma língua 

de sinais, não torna o surdo um deficiente, muito pelo contrário, faz dele um ser único, que 

por meio de seus gestos complexos, traduz toda complexidade de uma língua oral.  
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1.1 Identidades Culturais Surdas   
 

Antes de adentrarmos nas identidades culturais surdas, vamos buscar definir 

“identidade” num plano mais amplo, por meio da obra ‘O local da Cultura’ de Bhabha 

(2001), que enfatiza que as identidades se compõem independentemente das particularidades, 

tais como as de gênero e classe,porém nos limites das diferentes vivências,conhecidos como 

entre-lugares. Eles são envolvidos como um pensamento prévio, construído nas fronteiras, nos 

limites. Não é um espaço cultural fácil de se encontrar, dada sua estrutura, porém eles podem 

se encontrar, por exemplo, na prática da comunicação eletrônica entre jovens pobres, que 

engloba duas condições de tempo distintas na experiência humana: o pós e o pré-moderno. 

Podem ser encontrados na construção da cidadania exposta por meio das manifestações 

artísticas como capoeira, teatro popular, hip-hop, danças de rua, entre-lugaresem que nem 

sempre está explícito o elemento de conscientização política,bem como também nas 

diferentes práticas religiosas com suas tradições, como as que agregam em uma única 

experiência o afro, o urbano e outros elementos tradicionais do cristianismo. São entre-lugares 

desse feitio que proporcionam que o limite se torne “o lugar a partir do qual algo começa a se 

fazer presente...” (Bhabha, 2001, p.24).  

Definição semelhante nós vemos em Santos (1994, p.31):   

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, 
imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de 
identificação. Mesmo as identidades mais sólidas, como a de mulher, homem, país 
africano, país latino-americano ou país europeu, escondem negociações de sentido, 
jogos de polissemia, choques de temporalidades em constante processo de 
transformação, responsáveis em última instância pela sucessão de configurações 
hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais identidades. 
Identidade são, pois, identificações em curso.  
 

Com base nesta fala de Santos (1994), podemos apresentar as identidades surdas 

detectadas nos sujeitos surdos.Definidas por Perlin (1998, p. 62-67), elas são divididas em 

cinco classificações e possuem características que as diferem e definem. São elas:     

• Identidades surdas: nesta categoria, os surdos se encontram na experiência visual, 

apropriam-se da língua de sinais, aceitando a cultura visual mesmo dentro de um espaço 

cultural diverso, reportando à história a alteridade surda. Possuem uma ligação com a causa 

surda, sendo conhecida por identidade política surda, pois militam por meio das associações 

de surdos.Os filhos de pais surdos são os representantes desta categoria, porque, segundo 

Perlin, é enfadonho a realidade de ter pais ouvintes, não o fato de ser surdo.    
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• Identidades surdas híbridas: surdos que nasceram ouvintes, assim como a autora. Essa 

identidade geralmente sabe utilizar das duas línguas, porém a própria autora explica que o fato 

de ter se tornado surda faz com que se encontre dentro da identidade surda.  

• Identidades surdas de transição: são surdos que tiveram o contato com os surdos de 

modo tardio, viviam no mundo ouvinte e passaram para a comunidade surda. A transição é o 

momento de passagem do contato apenas com ouvintes, para o contato com surdos, fazendo, 

assim, com que muitos surdos tenham um momento de transição identitária e fiquemem 

dúvida entre os dois mundos.O contato com os seus semelhantes surdos por meio da 

comunidade surda faz com ocorra um processo chamado des-ouvintização, porém esse 

processo deixa sequelas que se mostram ao longo de toda sua vida.  

• Identidade surda incompleta: esta identidade caracteriza-se por surdos que vivem sob a 

ideologia ouvintista velada, que tenta fazer com que os surdos sejam naturalizados a aceitar a 

cultura majoritária/preponderante.Deste modo, faz com que os surdos neguem sua identidade 

surda e sua representação surda.  

• Identidades surdas flutuantes: esta identidade é bem parecida com a anterior, porém 

nesta os surdos aceitam a hegemonia ideológica ouvintista e desprezam sua cultura e 

identidade surda, então podem e querem ser ouvintizados de qualquer forma e não possuem 

compromisso algum com a comunidade surda.   

As identidades surdas definidas por Perlin (2000) só dão conta de definir os surdos, 

pois estes possuem especificidades próprias da ausência do recurso sensorial auditivo, 

fazendo com que possam ser categorizados e subdivididos por meio das posturas que adotam 

frente à sua diferença comunicacional.  

  
 
2. Cultura Ouvinte x Cultura Surda: choque ou encontro de Culturas  

 

Ouvintes e surdos são diferentes comunidades, pertencentes da multiculturalidade 

humana e suas culturas, apesar de serem distintas, não se sobrepõem como bem colocou 

Eagleton (2005)sobre cultura, fala esta que está de acordo com as palavras de Cotrim (1999, 

p.15), afirmando que “A cultura pode ser considerada, portanto, como amplo conjunto de 

conceitos, de símbolos de valores e atitudes que modelam uma sociedade. Ou seja, a cultura 

engloba o que pensamos, fazemos e temos enquanto membros de um grupo social”. Nestes 

termos, a cultura está para todos as comunidades, independentemente de suas experiências, 

costumes, preceitos e nível social. Eagleton traz uma conceituação de cultura que não é 

enrijecida, para o autor a cultura é entendida do seguinte modo:  
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A cultura pode ser aproximadamente resumida como o complexo de valores, 
costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico. 
Ela é “aquele todo complexo”, como escreve o antropólogo E. B. Tylor em uma 
célebre passagem de seu Primitiveculture (Cultura Primitiva), “que inclui 
conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e 
hábitos adquiridos pelo ser humano como um membro da sociedade”. No entanto, 
“quaisquer outras capacidades” é uma formulação imprudentemente liberal: o 
cultural e o social tornam-se então efetivamente idênticos. A cultura é então 
simplesmente tudo que não é geneticamente transmissível. [...] Desde a década de 
1960, entretanto, a palavra “cultura” foi girando sobre seu eixo até significar quase 
exatamente o oposto. Ela agora significa a afirmação de uma identidade específica- 
nacional, sexual, étnica, regional – em vez da transcendência desta. E já que essas 
identidades todas vêem a si mesmas como oprimidas, aquilo que era antes concebido 
como um reino de consenso foi transformado em um terreno de conflito. Cultura, em 
resumo, deixou de ser parte da solução para ser parte do problema (2005, p. 54).  
 

Compõe a cultura ouvinte tudo aquilo que está relacionado à audição e à oralidade e 

como não-surdos temos, naturalmente, hábitos cotidianos, como ouvir músicas usando fones 

de ouvido, falar sem olhar no rosto uns dos outros, conversar dentro de um carro, ouvir o som 

da buzina do carro, do choro do bebê, conversar no escuro, costumes auditivos muitas vezes 

imperceptíveis da cultura ouvinte e que são coisas estranhas aos surdos, uma vez que aqueles 

pertencem ao mundo oral/auditivo, não ao mundo gestual/visual dos surdos.   

Em direção oposta à cultura ouvinte, a “cultura surda é o jeito de o sujeito surdo 

entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-o com as 

suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas” (STROBEL, 

2008, p.24).   

Junto dos sinais que servem para comunicação, existem os artefatos 

culturais.Conforme Strobel (2008, p.38), os artefatos culturais são componentes da cultura 

surda e se dividem em oito grupos distintos: experiência visual; linguístico; familiar; literatura 

surda; vida social e esportiva; artes visuais; materiais; advindos justamente da perda/ausência 

auditiva, que são os costumes da comunidade surda, fatores que os fazem ter particularidades 

que por vezes passam despercebidas pelos ouvintes, como no caso narrado por Strobel:  

[…] meu namorado ouvinte me disse que iria fazer uma surpresa pra mim pelo meu 
aniversário; falou que iria me levar a um restaurante bem romântico. Fomos a um 
restaurante escolhido por ele, era um ambiente escuro com velas e flores no meio da 
mesa, fiquei constrangida porque eu não conseguia acompanhar a leitura labial do 
que ele me falava por causa da falta de iluminação, pela fumaça de vela que 
desfocava a imagem do rosto dele, que era negro, e para piorar, havia um homem no 
canto do restaurante tocando músicas que, sem poder escutar, me irritava e me fazia 
perder a concentração por causa dos movimentos dos dedos repetidos de vai-e-vem 
com seu violino. Meu namorado percebeu o equívoco e resolvemos ir a uma 
pizzaria! (2008, p. 38). 
 

Surdos e ouvintes convivem no mesmo mundo, na mesma sociedade, mas muitos 

ouvintes não percebem a diferença cultural dos surdos, como no caso descrito acima,houve 
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uma inobservância da perspectiva visual do surdo.Mesmo o namorado ouvinte sabendo de 

seus aspectos visuais, cometeu esse equívoco, porque provavelmente não tem contato com a 

cultura surda. A mesma autora relata outro fato catastrófico de interação entre as duas 

culturas.Nota-se, claramente, um desconhecimento acerca dos surdos:  

 
[…] eu junto de um grupo de alunos surdos que passaram no vestibular para Letras 
Libras, fomos conversar com uma assistente social para vermos o alojamento para 
eles, elucidei para ela que sou doutoranda e eles são os alunos da graduação e 
finalizei explicando o motivo por estar lá, a assistente social pegou o papel para 
fazer o cadastro e perguntou para nós: “vocês sabem ler?”, abismada expliquei 
novamente que sou doutoranda e eles têm a graduação, ela repetiu a pergunta... 
Irritei-me: Pensa que somos analfabetos? (STROBEL, 2008, p. 23). 
 

Neste acontecimento, podemos notar a materialização do ouvintismo, comportamento 

caracterizado pelo menosprezo ao surdo.Segundo Humphries (1977, p. 12) “A noção de que 

um é superior, baseado em sua habilidade de ouvir ou se comportar da maneira de quem 

ouve”.  Em minha breve trajetória de tradutora e intérprete de língua de sinais deparei-me 

com diversas atitudes preconceituosas e excludentes por parte dos professores, como exemplo 

a realização de “ditados de textos” em uma turma de quinto ano do ensino fundamental, em 

que havia dois alunos surdos. Quando houve o anúncio da atividade diferente, um dos alunos 

surdos levantou a mão e pediu a palavra, informando ao professor que não teria como realizar 

tal atividade por ser surdo. O professor, com um sorriso irônico no rosto, respondeu-lhe que 

havia esquecido deste detalhe. Como intermediadora daquela situação, me senti extremamente 

desconfortável.O professor me questionou se não haveria como fazer os nomes dos sinais, no 

caso, soletrar em Libras.Expliquei a ele que desta forma o aluno iria apenas copiar. Ele 

entendeu o equívoco e decidiu passar o texto impresso, para que ele copiasse no caderno e me 

perguntasse os sinais das palavras que não conhecia.Quanto aos outros alunos, continuaram 

fazendo o ditado. Com esta atitude o professor, além de demonstrar sua falta de conhecimento 

sobre o surdo, excluiu seu aluno com uma atividade diferenciada, estes que deviam ter 

consciência do seu alunado especial.  

O ouvintismo é uma visão associada ao colonialismo, pois “um não só controla e 

domina o outro, como ainda tenta impor sua ordem cultural ao(s) grupo(s) dominado(s)” 

(Mery, 1991, apudWrigley, 1996, p. 72); contrastando com o assistencialismo.Se de um lado  

estão as pessoas que agem com desrespeito, de outro está o paternalismo (que pode ser 

benéfico ou não, dependendo da situação) e integrando estes dois mundos estão duas culturas 

opostas, mas por vezes integradas, cada uma com seus costumes indissociáveis de sua cultura, 

tornando os surdos e ouvintes diferentes, cada um com sua própria língua e cultura.  
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3. Comunidades Surdas Brasileiras  

 

Segundo Ferreira (2001, p. 175), comunidade é “qualidade de comum, o corpo 

social:sociedade; grupo de pessoas submetidas a uma regra religiosa; local por elas habitada”.  

Via de regra, sabemos definir o conceito de comunidade apenas pelo senso comum, 

uma vez que a palavra “comunidade” figura diversos significados, tais como: aglomerado de 

pessoas que moram num mesmo local, bairro, distrito; comunidade religiosa: local de 

encontro das reuniões; comunidade como sendo um ideal, viver em comunidade, algo 

amistoso.  

Tido como o “pai” do conceito, o autor Tönnies se destacou por especificar dois tipos 

de ajuntamentos sociais organizados: a comunidade (Gemeinschaft) e a sociedade 

(Gesellschaft).  

Conforme o autor, “na Gemeinschaft eles permanecem essencialmente unidos apesar 

de todos os fatores que os separam, enquanto na Gesellschaft eles são essencialmente 

separados apesar de todos os fatores que os unem” (TÖNNIES, 1974, p.74).   

Estas definições são extremamente relevantes, no sentido de esclarecer um dos pontos 

principais propostos por este trabalho, que é a cidadania surda.Cidadão, este, pertencente a 

uma sociedade singular, única e composta de língua e artefatos culturais, que constituem não 

apenas uma comunidade surda, mas também uma sociedade surda.  

Para Arendt:   

O não pertencimento a uma comunidade, isto é, a ausência do status político no 
indivíduo, implica na privação de um espaço público e tem como consequência o 
confinamento em uma vida privada, inexpressiva. No caso extremo dos que passam 
a compor monturos de minorias, refugiados e apátridas (1989, p. 334).  
 

Devido à falta de informações acerca da língua de sinais, muitos surdos ainda 

encontram-se longe das comunidades surdas, que geralmente ‘descobrem’ estas pessoas por 

terem ouvido falar, e a trazem para dentro da comunidade por meio de encontros de surdos 

para atividades desportivas, para palestras voltadas ao dia do surdo, cursos de Libras, bem 

como para participarem das associações de surdos, pois “o contato do sujeito surdo com as 

manifestações culturais dos surdos é necessário para a construção da sua identidade” 

(PERLIN, 2000, p.24).  

As comunidades surdas caracterizam-se por estarem voltadas às dificuldades 

encontradas pelos surdos, com foco em mostrar as barreiras enfrentadas cotidianamente por 

essas comunidades.Como exemplo, podemos mencionar as peças teatrais encenadas em 
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Libras, que em sua maioria são relatos vivenciados por eles, com ênfase nas áreas de 

educação, relacionamentos com ouvintes e compreensão do mundo do Surdo. Felipe (2007), 

explica que pessoas surdas preferem juntar-se a seus pares linguísticos, relacionando-se, 

preferencialmente, com pessoas surdas também, pois se identificam tanto no domínio da 

língua de sinais, como em sua constituição física e identitária de “ser surdo”.   

Quando dizemos comunidade surda, tem-se a ideia de que é um grupo ou um local do 

qual somente surdos fazem parte, entretanto, este lugar de que falamos trata-se de lugar sem 

localização fixa, porém é possível utilizar termos chave para cada atributo: comportamento, 

sinais e isolamento, três características constantes nas comunidades surdas, entretanto não 

podemos nos esquecer que a LIBRAS é uma ponte entre surdos e ouvintes, conforme afirma 

Sá:  

Não há como negar que o uso da Língua de Sinais é um dos principais elementos 
aglutinantes das comunidades surdas, sendo assim, um dos elementos 
importantíssimos nos processos de desenvolvimento da identidade surda/de surdo e 
nos de identificação dos surdos entre si (2002, p. 106).  
 

Por meio dessa comunidade, inicia-se um ajuntamento de pessoas que possuem 

objetivos coletivos e que buscam, de várias formas, empenhar-se para atingir estes objetivos. 

Sendo assim, ouvintes e surdos que não têm cultura Surda podem integrar a Comunidade 

Surda. 

Ouvintes que têm programas de assistencialismo religioso e/ou social, intérpretes, 

familiares, pais de surdos e/ou cônjuges, professores e amigos que militam pelos objetivos da 

comunidade, são os membros integrantes da comunidade surda. Muitos filhos ouvintes de pais 

surdos tornam-se intérpretes de língua de sinais, pois num primeiro momento auxiliam seus 

pais e, depois, dado o domínio que adquirem com a convivência diária com a língua, passam a 

ser intérpretes nestas comunidades. Como diz Sá:  

Uma língua que foi criada e é utilizada por uma comunidade específica de usuários, 
que é transmitida de geração em geração, e que muda – tanto estrutural como 
funcionalmente – com o passar do tempo. Ora, qualquer língua pode ser considerada 
como tal, independente da modalidade que utiliza (2000, p; 108).  
 

Pais de surdos que não têm o domínio da língua de sinais, bem como ouvintes que não 

são intérpretes, mas que sempre estão ativos e participativos das reuniões, sejam formais ou 

informais, e partilham dos mesmos sentimentos de busca por uma inclusão verdadeira, 

também são membros da comunidade surda.   

Comunidade Surda não é uma instituição, não há um polo, um local onde as pessoas 

ouvintes e surdas reúnem-se para conversar e aprender novos sinais – nãoque isto não ocorra 

– mas o que embasa são as discussões políticas, culturais e, claro, de lazer, porque os Surdos 
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têm buscado seus direitos, sua cidadania efetiva.Segundo Trindade (2003, p.184), 

“especificamente, não existe a chamada ‘cultura inútil’, absolutamente tudo é útil e deve ser 

considerado”.  

 

4. Libras como língua gestual-visual 

Por viverem num mundo de silêncio e terem cultura e identidade expressas por uma 

língua gestual/visual, os surdos não necessitam utilizar muitos sinais para se 

comunicarem.Logo, muitas vezes os surdos conseguem se comunicar por uma simples troca 

de olhares e expressões faciais, o que os ouvintes acabam nem percebendo.O uso das 

expressões faciais e corporais é algo indissociável nas línguas de sinais. Felipe explica que  

o surdo tem um modo próprio de olhar o mundo onde as pessoas são expressões 
faciais e corporais. Como fala com as mãos, evita usá-las desnecessariamente e 
quando as usam, possui uma agilidade e leveza que podem se transformar em poesia 
(2007, p. 197). 
 

A comunicação por meio da Libras, ou outras línguas de sinais, não foi mera 

escolha.Os sinais para os surdos são a maneira mais sofisticada de conseguir comunicar-se 

plenamente e garantir que tudo será repassado: saberes, condutas, valores, experiências de 

antepassados. A Libras envolve os aspectos emocional, cognitivo e afetivo, logo, para se 

aprofundar no mundo dos surdos, temos que falar a língua deles. Entender o porquê de não 

ensinar a língua de sinais brasileira nas escolas assim como se ensinam as línguas estrangeiras 

envolve outras funções que estão além da comunicação, Kohl traz sua contribuição: 

A principal função é a de intercâmbio social: é para se comunicar com seus 
semelhantes que o homem cria e utiliza os sistemas de linguagem (…). Para que a 
comunicação com outros indivíduos seja possível de forma sofisticada, (…) é 
necessário que sejam utilizados signos, compreensíveis por outras pessoas, que 
traduzam idéias, sentimentos, vontades, pensamentos, de forma bastante precisa. 
[…] É esse fenômeno que gera a segunda função da linguagem: o de pensamento 
generalizante. A linguagem ordena o real, agrupando todas as ocorrências de uma 
mesma classe de objetos, eventos, situações, sobre uma mesma categoria conceitual 
(1997, p. 42-43).  
 

Goldfeld (1997) valida as afirmações de Kohl ao dizer que a criança surda deve ser 

inserida em um ambiente linguístico favorável o quanto antes, a fim de que progrida em sua 

competência linguística conforme sua cultura visual.Deste modo, o acomodamento 

organizacional de um ambiente linguístico é primordial para que a pessoa consiga realizar 

suas leituras de mundo e associar informações cognitivas (pré-existentes), ocorrendo, assim, 

um processo de apropriação do conhecimento. E ainda conforme Goldfeld: 

A criança surda possui fala egocêntrica na mesma proporção que desenvolve sua 
fala social, em outras palavras, o instrumental lingüístico que a criança surda domina 
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socialmente será utilizado também para pensar, mas se a criança não se desvincula 
do ambiente concreto ela não terá condições favoráveis de desenvolver as funções 
organizadora e planejadora da linguagem satisfatoriamente (2002, p. 63).  
 

A partir desta afirmação, trazemos a informação/curiosidade do universo da surdez 

que, sendo visual, é perfeitamente concreto.Os surdos possuem enorme dificuldade de 

compreensão de metáforas da língua portuguesa, uma vez que a característica visual das 

línguas de sinais torna o concreto verdade e põe em dúvida tudo o que não se pode ser 

visto.Falando em experiências de contato com os surdos, eles escolhem pessoas para confiar 

as informações que não sabem, confirmando se os fatos aconteceram, se é verdadeira uma 

notícia; o que é visível/palpável é aceitável, o que não se vê, é muito difícil de convencê-los.   

É preciso então haver imagem para a compreensão do mundo e dos conhecimentos 
que estão em seu espaço. O sujeito surdo precisa disso para seu melhor 
entendimento e compreensão da vida e das coisas à sua volta. O surdo é visual e 
como tal sempre estará procurando relacionar a imagem com o objeto ou o contexto 
de sua aprendizagem. Isso para ele é natural e essencial. (MOTTA SOUZA, 2016, 
p.146) 
 

Para os surdos, os sinais são as palavras faladas, as expressões são as pontuações e os 

olhos são os ouvidos que fazem com que a ausência do sentido auditivo não interfira na sua 

compreensão e expressão e, assim, “constroem seus mundos e suas subjetividades na e através 

da língua de sinais, enfim, concebem e redefinem seu mundo através da visão” (GESSER, 

2009, p.50). Não existe limite de comunicação onde há língua, onde há modo de comunicação 

competente não há ineficácia e, no caso, dos surdos, o mundo visual literalmente ilustra os 

sons da oralidade por meio de símbolos que possuem significado e significante, bem como 

transferem sentimentos, coisa que a falta de um “sentido” não pode impedir.  

Para fecharmos este tópico, as imagens abaixo ilustram claramente o quão visual são 

os “gestos” (sinais) da Libras.  



25 
 

 
Figura 1 - sinais de brincadeiras infantis.  
Fonte: Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvelando a comunicação usada pelas pessoas com surdez/ 
Márcia Honora, Mary Lopes Esteves Frizanco, 2010. 
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SEÇÃO II - BREVE HISTÓRICO DOS DIREITOS DA CIDADANIA DE SURDOS 
 

 Não é curta e nem dotada de poucas lutas, marchas e contramarchas a História da 

edificação dos direitos da cidadania no Brasil.  

 

 
1.Cidadania e Direitos do Surdo  
 
 

O termo cidadania é imputado à polis grega. Nômades, aos poucos os pastores gregos 

foram se estabelecendo em determinados locais, melhorando suas técnicas de agricultura e 

pecuária.A estes locais davam o nome de polis (cidade-estado na Grécia antiga).Estas cidades 

dispunham de independência política, as leis serviam para cada cidade individualmente; se 

havia apenas um representante do povo, esta cidade era chamada monarquia, se consistia em 

um governo em grupo, era aristocracia.   

 Para Manzini-Covre (1996, p. 19), os gregos não consideravam os homens livres no 

quesito participação política.As mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros, embora 

representassem noventa e nove por cento da população, não tinham voz ativa nas decisões, 

todavia, não eram afetados por isso, considerando que tais decisões surgiam das necessidades 

coletivas, desta forma beneficiando a todos.  

 Anos se passaram e os primeiros desdobramentos na área dos direitos cidadãos 

começaram a surgir e a surtir efeito no Brasil.Podemos encontrar isto, por exemplo, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, que nos revela logo 

em seu Art. 1.º que:  “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade”. Sendo a dignidade o fundamento basal para todos os direitos, neste sentido, é 

colocada à frente para elucidar a importância da dignidade da pessoa humana.Para corroborar 

com isto, o Art. 1º. da Constituição Federal Brasileira de 1988 traz como fundamentos do 

estado democrático de direito: a cidadania e a dignidade da pessoa humana, figurando entre os 

primeiros citados. Ainda a CF/88 trata da igualdade, fator determinante de dignidade da 

pessoa humana, que em seu Art. 5º versa o seguinte: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.   

 Para exatificarmos o conceito de cidadania, para um tempo, digamos que, mais 

contemporâneo, utilizamos o conceito de Silva “podemos entender a cidadania como toda 



27 
 

prática que envolve reivindicação, interesse pela coletividade, organização de associações, 

luta pela qualidade de vida, seja na família, no bairro, no trabalho, ou na escola” (2009, p.50). 

Exatamente o que ocorre dentro do universo das comunidades surdas, partindo das 

reivindicações dos surdos para que sejam disponibilizados profissionais tradutores/intérpretes 

para comunicação (em todos os locais públicos e privados), passando pela difusão da Libras, 

que ocorre por meio dos cursos ofertados geralmente pelas associações, compostas pelas 

famílias, amigos e professores de surdos, que buscam proporcionar uma melhor qualidade de 

vida a estes sujeitos segregados e discriminados pela sociedade ouvinte.  

 Seguido da CF/88, em uma ordem cronológica, podemos citar, no ano de 1991, a 

criação da lei de cotas para pessoas com deficiências, proporcionando acesso ao trabalho.Esta 

medida só se tornou efetiva em 1999,a partir da publicação do Decreto nº 3.298 (BRASIL, 

1999a).E em 9 de janeiro de 1991, por meio da Lei nº 8.160 (BRASIL, 1991),afixar o símbolo 

internacional da surdez em locais com pessoas com deficiência auditiva se tornou obrigatório.   

A Declaração de Salamanca de 1994, fruto de uma Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, realizada entre 7 e 10 de junho de 1994, na cidade 

espanhola de Salamanca, trouxe apontamentos pertinentes e marcantes na educação especial: 

“as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras” (BRASIL, 2006, p.330). 

Infelizmente, vinte e cinco anos depois destes apontamentos, ainda não há efetivação 

destas recomendações.Foram atingidas concretudes, porém não de modo pleno.Continuando a 

detalhar acerca da Declaração de Salamanca, enfatizamos agora o item 3.º, que disserta desde 

recursos financeiros e planejamento estratégico, a intercâmbios em outros países para 

absorver experiências sobre a escolarização inclusiva:   

3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: atribuam a mais alta 
prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais [...] 
(...) desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em países que 
possuam experiências de escolarização inclusiva (...) encorajem e facilitem a 
participação de pais, comunidades e organizações de pessoas portadoras de 
deficiências nos processos de planejamento e tomada de decisão concernentes à 
provisão de serviços para necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2006, 
p.329). 
 

Dando andamento à cronologia legal, destacamos a LDBEN e podemos dizer que 

"com a implantação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9. 

394/1996, o posicionamento curricular de implantar uma base comum e outra diversificada é 

reforçado" (SILVA, 2016, p.16). A inclusão foi sugerida legalmente, mas ainda faltava algo 
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mais específico para o público surdo, que possuía um sistema de expressão e comunicação 

ainda não reconhecido legalmente.   

A fim de suprir a demanda, conforme dados apontados pelo IBGE, existe 

umapopulação de 9,5 milhões de deficientes auditivos brasileiros, dentre estes, 344,2 mil 

surdos profundos ou severos.As reivindicações e mobilizações dos surdos voltaram-se para o 

reconhecimento de sua língua e cultura e se deupor meio da lei nº 10.436/2002, que 

reconheceu a língua que já vinha sendo utilizada, e o decreto nº 5.626, que fez com que 

alguns posicionamentos fossem tomados em relação aos direitos da pessoa surda.  

Com base na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, CF/1988 e na Declaração de 

Salamanca de 1994, podemos afirmar que os efeitos das reivindicações destes cidadãos 

vieram a surtir efeito, primeiramente, de modo geral e, muitos anos depois, com o 

reconhecimento da Lei da Libras de 2002, bem como o Decreto nº 5.626 de 2005, os direitos 

de cidadania surda foram reconhecidos, enaltecidos e difundidos.   

Hoje a diferença linguística vista pelos ouvintes nos sujeitos surdos, mesmo que ainda 

carregada de uma pitada de preconceito e, por vezes, menosprezo, é bem mais aceita, acolhida 

e divulgada. A efetivação de direitos dos surdos faz com que estes se constituam cidadãos da 

própria história.     

 

2.O Acesso do Sujeito Surdo aos sinais  

 

A História dos surdos e da Surdez é repleta de tropeços. Estudiosos, religiosos e 

médicos buscaram vários métodos de “curar/normalizá-los”. No que será narrado a seguir, é 

notória uma verdadeira sequência de fiascos, realizados nesta história contada aqui baseada 

nos estudos de Moura (2000).    

Na Grécia antiga, os surdos eram vistos como animais, seres irracionais, logo, não lhes 

era ensinado nada, pois acreditava-se que o pensamento era transmitido e adquirido pela fala. 

Os Romanos proibiram os surdos de se casar, receber herança e, segundo a igreja católica, não 

tinham a salvação eterna, quando morressem não iriam para o Céu.    

A vida dos surdos começou a ser valorizada quando surgiu o monge beneditino Ponce 

de Léon, que trabalhava para a nobreza, ensinando aos surdos o catolicismo, além da leitura, 

escrita e a fala. Conforme Moura “A possibilidade de o Surdo falar implicava no seu 

reconhecimento como cidadão e consequentemente no seu direito de receber a fortuna e o 

título da família”(2000 p.18).   
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Outro nome lembrado é o de Jacob Rodrigues Pereire, que tinha como objetivo 

“oralizar” os surdos– fazê-los emitir sons pela boca, fazê-los “normais” por meio da fala, 

mesmo usando língua de sinais. A este respeito, Moura explica que: “Os sinais eram 

utilizados para instruções, explicações lexicais, conversações com os alunos, até eles terem a 

capacidade de poder se comunicar oralmente ou pela escrita [...]” (2000, p.19).  

Com o objetivo de fazer os surdos falarem para torná-los seres pensantes, Thomas 

Braidwood desenvolveu um método pelo qual eles aprendiam a ler, escrever, fazer leitura 

orofacial, além de saberem o significado das palavras e sua pronúncia.Após notar a eficácia 

desta metodologia, começou a cobrar para ensinar tal método àqueles que gostariam de usá-lo. 

As suas palavras trazem em conclusão o hoje chamado ouvintismo (antes “oralismo”), como a 

ideologia opressora das pessoas diferentes pelas suas formas de comunicar-se. Para Moura, 

Podemos perceber, nas histórias acima apresentadas, que o oralismo tinha como 
argumento aparente a necessidade de humanização do Surdo, mas que, na verdade, 
escondia outras necessidades particulares de seus defensores,que visavam o lucro e o 
prestígio social (2000, p. 22).   
 

Outras pessoas surgiram ao longo da História, tentando mudar a realidade dos então 

“sub-humanos” e, dentre os nomes relevantes, vale citar o médico cirurgião Jean Marc Itard, 

que tentou descobrir as causas da surdez, com métodos considerados desumanos. Nunca foi 

fácil para ninguém afrontar as ideologias centrais, conforme Moura: 

Para realizar seus estudos, ele dissecou cadáveres de Surdos e tentou vários 
procedimentos: aplicar cargas elétricas nos ouvidos de Surdos, usar sanguessugas 
para provocar sangramentos, furar as membranas timpânicas de alunos (sendo que 
um deles morreu por este motivo)(2000, p.25).   
 

Com mais tentativas fracassadas de descobrir a causa da surdez e a tão sonhada cura, à 

época, ainda com as línguas de sinais no início de seu desenvolvimento, houve o Congresso 

de Milão, evento em que ficou decidida a proibição do uso das línguas de sinais no mundo e, 

para tanto, foi determinado que a educação de surdos fosse feita por meio da oralização, como 

aponta Skliar:   

Ainda que seja uma tradição mencionar seu caráter decisivo, o Congresso de Milão, 
de 1880 – onde os diretores de escolas para surdos mais renomados da Europa 
propuseram acabar com o gestualismo e dar espaço a palavra pura e viva, a palavra 
falada – não foi à primeira oportunidade em que se decidiram políticas e práticas 
similares. [...] Apesar de algumas oposições, individuais e isoladas, o referido 
congresso constituiu não o começo do ouvintismo e do oralismo, mas sua 
legitimação oficial [...] o ouvintismo, ou o oralismo, não pode ser pensado somente 
como um conjunto de ideias e práticas simplesmente destinadas a fazer com que os 
surdos falem e sejam como os ouvintes. Convivem dentro dessas ideias outros 
pressupostos: os filosóficos - o oral como abstração, o gestual como sinônimo de 
obscuridade do pensamento; os religiosos - a importância da confissão oral, e os 
políticos - a necessidade da abolição dos dialetos, já dominantes no século XVIII e 
XIX(2010, p.16-17).   
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Tal método trouxe sofrimento, como exemplo, podemos mencionar: amarrar as mãos 

do surdo para que ele não sinalizasse, bem como obrigá-lo a falar. Após ser abolido tal 

método, os surdos voltaram a tentar desenvolver-se a partir da utilização das línguas de sinais.   

 

3.Conquista coletiva: História de implantação do INES  

 

Conforme Moura (2000), a realeza portuguesa retornou à Portugal após a 

independência do Brasil. Dom Pedro II convidou E. Huet, francês, surdo, que veio ao Brasil 

para trabalhar com os surdos e, então, com esta parceria é fundado, em 1856, o primeiro 

instituto especializado em educação de surdos.Segundo Honora (2015), Dom Pedro II tinha 

um neto surdo, talvez isto explique tamanho interesse pela causa.   

Segundo Mazzotta (2001),primeiramente, o instituto recebeu o nome de Instituto de 

Surdos – Mudos,conforme a Lei n.º 839, de 26 de setembro de 1857.Somente após cem anos é 

que foi dado o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos –INES, por meio da Lei n.º 

3198, de 6 de julho de 1957.   

A metodologia utilizada por Huet, primeiro educador surdo a ensinar língua de sinais 

francesa no Brasil, foi a mesma que aprendeu em seu país de origem, no Instituto Nacional 

para Surdos-mudos, localizado em Clerc, França, cuja data de criação é desconhecida.Além 

dos componentes curriculares básicos, também era ensinada a Leitura Orofacial. Sua 

permanência no instituto durou apenas quatro anos e, então, foi embora para o México, onde 

constituiu uma escola para surdos (MOURA, 2000).   

Para substituir Huet, no ano de 1862 foi empossado o Dr. Manoel de Magalhães Couto 

que, apesar de ter feito uma especialização na área da surdez na França, desconhecia práticas 

de ensino para pessoas surdas, não trabalhava nem com a Leitura Orofacial, quiçá com a 

Língua de Sinais. No ano de 1868, durante uma inspeção do governo às escolas, descobriu-se 

que o Instituto Nacional de Surdos estava sem nenhum fim educacional e estava sendo um 

asilo para surdos. Então, Dr. Manoel, diretor do instituto, foi destituído do cargo.   

Dr. Tobias Leite assumiu como novo diretor do instituto e trouxe como plano 

educacional o método linguagem articulada e leitura sobre os lábios, reconhecido em 1873 e 

implantado apenas em 1883, pelo Dr. Joaquim José Menezes Vieira, seu legatário, que viajou 

à Europa para estudar tal método.  

Deste modo, Moura (2000) discorre que a proposta introduzida por Huet, ou seja, a 

Língua de Sinais, esteve presente no tempo em que este coordenava o instituto. Após a ida de 
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Huet para o México, a estratégia metodológica foi abandonada pelos gestores que o 

sucederam, que se pautaram na linguagem articulada e da leitura sobre os lábios, uma 

metodologia oralista que usurpou o lugar da Língua de Sinais.  

O ensino do oralismo se manteve por sete anos, no entanto foi apontado como 

descabido pelo Dr. Tobias Leite, pois os alunos que faziam uso do oralismo não tiveram 

êxito.Por essa razão, a saída era desistir deste método educacional. Dessa maneira, no ano de 

1889, o governo determinou que o ensino da “leitura articulada”, “leitura dos lábios”, hoje 

conhecida como leitura orofacial, só seria feito com crianças que tivessem possibilidades 

fono-articulatórias para treinar a fala, sem danos a sua linguagem. “Para o Dr. Tobias Leite 

não se deveria adaptar o aluno ao método e sim o método ao aluno” (MOURA, 2000, 

p.82).Vários pedagogos, psicólogos e fonoaudiólogos têm este mesmo discurso, pois creem 

que surdos têm capacidade de se desenvolver em língua portuguesa, sua segunda língua, 

mesmo que apenas na modalidade escrita.    

Um pouco adiante, em 1897,com a morte do Dr. Tobias Leite, novamente tentou-se 

implantar o ensino da oralidade para os surdos, sob gestão do Dr. João Brasil Silvado, que a 

fez refletir ao longo dos anos. Assim, fica evidente a relevância do Congresso de Milão, uma 

conferência internacional realizada em Milão, na Itália, nos dias 6 a 11 de setembro de 1880, 

com o objetivo de convencer que, ao aprender a língua oral, os surdos teriam mais vantagens 

do que aprendendo a língua de sinais, afirmando a primeira que a língua oral integraria o 

surdo com mais facilidade na comunidade ouvinte, diferenciando do que dizem os defensores 

da língua de sinais, porque afirmam que deste modo os surdos perdem sua identidade; seu 

predomínio na educação dos surdos, mesmo de maneira implícita, agindo deliberadamente no 

contexto educacional  da vida dos surdos.   

[...] mas a idéia já estava lançada, e, da mesma forma que em outras partes do 
mundo, ela funcionou como um catalisador, que, uma vez utilizado, não pode mais 
ser recuperado. A educação do surdo no Brasil adquiriu o caráter oralista, o qual luta 
até hoje para se livrar (MOURA, 2000, p.83).   
 

Por volta de 1911, o Instituto de Surdos Mudos, atual INES, no Rio de Janeiro, estava 

sob o comando do Dr. Custódio José de Ferreira Martins, que determinou a adoção do 

oralismo puro.Este método inclui apenas recursos orais, sem a utilização da Língua de Sinais 

em todos os componentes curriculares básicos e para todos os alunos surdos, sem exclusão, 

nem privilégios (MOURA, 2000). Passados três anos, em 1914, aconteceu o que já era 

esperado: o plano oralista não triunfou com os surdos do INES, porém Dr. Custódio afirmou 

que o método não funcionou devido às idades dos alunos (entre nove e quatorze anos), que 
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não contribuíram para a aquisição da língua verbalizada. Então foi feita uma reestruturação no 

ensino, no que lhe diz respeito à idade das crianças surdas para adentrarem no Instituto – de 

seis a dez anos – a fim de alcançar melhores resultados nesse plano, que se fazia mal sucedido 

antes mesmo de ser instaurado (MOURA, 2000).   

A existência da surdez como uma diferença declarada na escola, é um elemento 
capaz de fazer pensar a instituição e o currículo produzido pela mesma. A 
pluralidade dos sujeitos existentes nesta, já não pode ser analisada como uma 
abertura permitida, mas sim, como o resultado de uma ótica onde a diferença e a 
pluri constituição do sujeito ocupam lugares transitórios e polêmicos junto às 
divisões em destaque (LOPES, apud  SKLIAR, 1998, p. 119).  
 

O Dr. Armando Paiva de Lacerda, que assumiu a direção do INES a partir de 1930, 

tinha como propósito “normalizar” o surdo, porque cria que a surdez era uma patologia e 

precisaria ser tratada de algum modo. Logo, em 1942, o INES foi reformulado e estruturado 

com equipe médica, que contava com psiquiatras, psicólogos e fonoaudiólogos, trabalhando 

para observar e testar a saúde mental e psicológica dos alunos surdos. Com a meta de inserir o 

surdo no convívio social, se faziam necessárias análises para que quando surdo incluído entre 

os ouvintes não fosse uma ameaça, pois os surdos poderiam revoltar-se pela obrigatoriedade 

da língua verbal (MOURA, 2000).   

Segundo Moura (2000), Dr. Lacerda instituiu um modo para inserir os surdos na 

sociedade por meio de sua qualificação, oportunizando-lhes a aprender diversas ocupações, a 

saber: marcenaria, alfaiataria, entalhe e douração (para os homens) e costura e bordado (para 

as mulheres), todos oferecidos dentro do Instituto. Deste modo, os alunos, além de não 

causarem nenhum desconforto, trariam benefício no aumento qualitativo de operários 

(sucessivamente), mediante a competência e também poderiam trabalhar de modo autônomo, 

distanciados da população ouvinte.   

Todavia, esse era um mecanismo “eficiente” para introduzir o surdo na cultura 

ouvintista e fazê-lo aprender a linguagem oral, em decorrência de seu próprio ofício. As 

ferramentas utilizadas no ensino profissionalizante começavam pela aquisição da língua oral, 

por isso eram realizadas algumas visitas a determinados lugares para terem que exercitar a 

linguagem verbal em vários contextos e situações. A pedagogia utilizada estava baseada nas 

mais novas metodologias de educação de surdos (MOURA, 2000).   

Ainda de acordo com Moura (2000), as estratégias aplicadas eram as mesmas: o 

oralista, o ensino da linguagem articulada e da leitura labial para alunos entre sete e nove anos 

de idade que se adequassem para aprender a linguagem verbal (aprender a falar); e o auditivo, 

para os alunos que possuíam resíduos auditivos. Estes participavam do grupo dos surdos que 
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usavam aparelho de amplificação sonora individual.No caso do surdo, o aparelho transforma 

o som por meio da energia mecânica e leva-o até o córtex auditivo, que reconhece essa 

energia como som e, deste modo, traz a sensação de estar escutando.Os surdos que não 

estavam dentro da faixa etária tinham de se contentar com a forma escrita, leitura silenciosa, 

além de evitar a língua de sinais, quando possível. Skliarafirma que “A utilização da língua de 

sinais por parte dos surdos é por si só, o fato que melhor sublinha esse conjunto de relações 

assimétricas de poder e evidencia aquilo que a maioria ouvinte quer desterrar das escolas de 

surdos: a surdez” (1998, p. 23).  

Nessa conjuntura, com o intuito de habilitar professores para a educação de surdos, foi 

criado o Curso Normal.Não foi necessária a criação de escolas especiais ou salas para o curso, 

mas as aulas eram realizadas simultaneamente às das escolas estaduais, que ofertavam o 

ensino fundamental, antes deste ser municipalizado.Deste modo, além da economia 

financeira, os alunos surdos eram inseridos em classes de ensino regular. Os profissionais 

habilitados difundiram a proposta educacional que representava o modelo que o INES 

considerava correto com relação à pedagogia para surdos e tornaram-se multiplicadores dela 

por todo o Brasil (MOURA, 2000).   

Sendo assim, Moura (2000) assegura que estas questões tinham conexões linguísticas, 

defendendo a oralidade como mais viável para o ensino dos surdos, bem como a língua escrita 

(conforme já citado outrora) como uma alternativa única àqueles alunos que não se 

encaixavam nos padrões do INES para aprender a língua verbal e/ou oral e que, conforme as 

regras do Instituto, também não poderiam fazer uso da Língua de Sinais.   

Existia, também, conforme Moura (2000), uma categorização entre surdo-mudos e 

surdo-falantes. Os primeiros eram aqueles surdos de baixa renda, que não possuíam condições 

financeiras para pagar um tratamento fonoaudiológico, bem como comprar um aparelho 

auditivo; já os segundos, os surdos de classe média/alta, com alto poder aquisitivo, por 

conseguinte, com condições de custear um tratamento compatível ao seu nível de surdez, 

usando aparelhos de amplificação sonora individual, deste modo, conseguindo se beneficiar 

de seu resíduo auditivo para provável futura aquisição da fala ou língua oral. Logo, as 

propostas linguísticas empregadas pelo Instituto Nacional de Surdos deram estrutura para a 

pedagogia de surdos, em conjunto com a mediação apropriada.   

Com tantas frustrações com o oralismo, o INES escolheu modificar a filosofia por 

diversas razões, dentre elas o fato de terem como base as metodologias educacionais de países 

como Estados Unidos, Alemanha e França, que influenciaram com seus métodos de ensino 
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para surdos. Então, desistiram do oralismo e começaram a investigar acerca dos benefícios da 

Língua de Sinais para o ensino dos surdos. (MOURA, 2000).  

Hoje o INES continua a desempenhar seu importantíssimo papel de promoção da 

inclusão do surdo na educação básica e no ensino superior.Nos novos moldes de educação, 

suas metodologias precisaram ser adaptadas, utilizando-se, por exemplo, do método bilíngue 

para o ensino-aprendizagem do sujeito surdo, em que o surdo aprende Libras como primeira 

língua e língua portuguesa (apenas escrita) como segunda língua. Além de promover 

seminários regionais a fim de conscientizar a sociedade ouvinte entender o que é, quem são e 

como se desenvolvem os surdos.  

 

4.O Brasil inclusivo no século XXI: situação legal dos surdos  

 

Um levantamento das legislações mais recentes da LIBRAS no Brasil, algumas das 

normas já citadas acima poderá comprovar que é recente a ideia da inclusão do surdo como 

surdo (não como enfermo de surdez) na sociedade que o envolve, na contemporaneidade.  

Quando se pensa em inclusão, logo se evidencia a deficiência, algo que para o surdo 

deveria ser irrelevante, dado o suprimento comunicacional que possuem através da língua de 

sinais.Aqui no Brasil, apenas no ano de 2002 a língua de sinais foi finalmente reconhecida, 

por meio da Lei nº 10.436:  

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 lingüístico de natureza visual-motora, 
com estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão 
de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.  
 

Incrivelmente, a lei de uma língua está legitimada apenas com quatro artigos, que 

infelizmente não foram capazes/eficazes para promover a inclusão dos surdos na sociedade 

ouvinte.É notável que os surdos foram postos em evidência, bem como destacaram “as 

mímicas dos mudos”, “a língua dos mudinhos”, “os gestos dos surdo-mudo” (termos usuais 

ouvintistas).Três anos mais tarde ocorreu sua regulamentação, por meio do Decreto nº 

5.626/2005, que trouxe, também, pontos complementares sobre a implementação da 

acessibilidade para os surdos. 

O Decreto nº 5.626/2005 é um dos mais completos acerca do assunto, além de 

regulamentar a Lei nº 10.436/2002, também regulamentou o Art.18 da Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000:  
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Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de 
escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer 
tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com 
dificuldade de comunicação.   
 

Este decreto também trouxe o PROLIBRAS: exame de proficiência em Libras, que se 

trata de uma certificação criada para habilitar surdos e ouvintes usuários da Libras, com 

objetivo de suprir a demanda de profissionais para ministrar esta disciplina no ensino 

superior, bem como habilitar tradutores/intérpretes de Libras para atuação. O exame consistia 

em uma prova feita em duas etapas nas capitais de todo Brasil.O exame foi realizado durante 

dez anos, prazo de vigência que foi dado para adequação às normas do decreto.   

O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular se iniciou nos cursos de 

Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras e ampliou-se progressivamente 

durante dez anos, até atingir as demais licenciaturas, assim como trata da formação do 

tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa. A partir da obrigatoriedade, houve a 

inclusão deste profissional no quadro das instituições federais de ensino da educação básica e 

da educação superior, a fim de viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação 

de alunos surdos.Já citamos os tradutores e intérpretes de língua de sinais, logo vamos 

adentrar na breve lei que os rege, que trata-se da Lei nº 12.319: um documento simples de 

reconhecimento da profissão, que não apresenta recomendações nem direcionamentos de 

como serão feitos os atendimentos a população surda nos mais diversos contextos: religioso, 

educacional, jurídico, hospitalar, além de não trazer regras acerca para revezamento.Vejamos:  

Art. 1º  Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Art. 2o  O tradutor e intérprete terá 
competência para realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea 
ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua 
Portuguesa.   
 

É uma pena que a inserção deste profissional tão necessário em todas as áreas da vida 

de um surdo, não apenas no âmbito educacional, não está completa, tampouco bem 

instruída.O que a sociedade deve entender, sem medo de errar, falando por mim, 

enquantoTradutora e Intérprete de Libras, é que osTRADUTORES E INTÉRPRETES DE 

LIBRASsão mecanismos humanos de comunicação e interação entre o mundo ouvinte e o 

mundo surdo, assim como a bengala está para o cego, o intérprete está para o 

surdo.Comparação estranha? Não.Realista. A explicação é simples e clara: o intérprete é 

aquele que conduz o surdo no caminho que ele deseja ir, desviando de obstáculos (neste caso, 
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lingüísticos: metáforas1, por exemplo) e auxiliando-o a compreender e a comunicar-se, seja 

traduzindo para Libras, ilustrando por meio dos sinais a fonologia complexa das línguas orais, 

seja traduzindo para o português a complexa gestualidade das língua de sinais.   

O estatuto da pessoa com deficiência, aLei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, traz 

apontamentos relevantes no tocante à questão das barreiras da comunicação.Os surdos ainda 

não têm acesso nos mais diversos locais da rotina e tais acessos necessitam ser humanizados, 

o quanto antes, para que os surdos possam ser absorvidos pela sociedade ouvinte. Para a 

aplicação desta Lei, o Art.3ª elucida sobre vários pontos importantes, incluindo a 

comunicação:  

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, 
as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, 
o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, 
os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os 
sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos 
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação 
e das comunicações.  

 
Infelizmente o estatuto da pessoa com deficiência, mesmo sendo uma lei, não tem sido 

cumprido em sua totalidade.Como exemplo, podemos mencionar algumas empresas 

particulares, e porque não, repartições públicas, como um hospital, em que o surdo, por 

muitas vezes, depende de um intérprete voluntário de alguma associação ou algum parente 

para acompanhá-lo.Segundo o Decreto nº 5.626/2005, deveria existir no mínimo cinco por 

cento dos funcionários com capacitação para atender aos surdos, reforçado pelo estatuto, 

quando diz que:  

Art. 25.  Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, devem 
assegurar o acesso da pessoa com deficiência, em conformidade com a legislação em 
vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de projetos arquitetônico, de 
ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das 
pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental.   

 
Chega parecer algo absurdo, porém de tão comum, virou “normal” surdos pedirem 

ajuda voluntária aos intérpretes para acompanhá-los em situações de sua vida cotidiana, pois 

já sabem que não terão com quem contar nos locais aonde precisarão ir. E muito comum 

acontecer de surdos ligarem (via vídeo-chamada), perguntando se poderia acompanhá-lo ao 

                                                 
1As metáforas da língua portuguesa, se traduzidas para Libras de modo literal, não fazem o menor 
sentido, uma vez que as nuances irônicas não são absorvidas. Devido à concretude das línguas de 
sinais, as expressões (engolir sapo, descascar abacaxi, encher linguiça) devem ser traduzidas com a 
explicação do significado, ou serão encaradas como algo sem sentido dentro de uma fala ouvinte. 
Neste caso, se o surdo estiver junto ao intérprete, este que deverá saber identificar a figura de 
linguagem e fazer a troca coerente que corresponda à frase dita. 
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hospital ou ao banco, porque sabia que este locais não dispunham de ninguém preparado para 

lhes recepcionar/atender.  

Fechamos este tópico trazendo uma situação interessante em nossa região, bem 

específica e animadora: a Lei nº 2.629, de 05 de agosto de 2019, que regulamenta a profissão 

do TILS no município de Porto Velho.Espera-se que os bons exemplos surjam primeiramente 

de modo macro e depois micro, porém, neste caso, a cidade de Porto Velho, por meio dos 

vereadores Cristiane Lopes e Márcio Oliveira, apresentou uma iniciativa louvável no tocante à 

educação de surdos em Rondônia.Sua lei de regulamentação da profissão do tradutor e 

intérprete de Libras ficou muito mais completa que a Lei nacional nº 12.319, que apenas em 

uma página regulamenta a profissão, sem muitos pormenores.Com êxito na aprovação de seus 

projetos de leis, a saber: a criação da central de Libras no município de Porto Velho, projeto 

apresentado pela vereadora Cristiane Lopes; bem como, a regulamentação da profissão do 

tradutor e intérprete de Libras no município de Porto Velho, apresentado pelo vereador 

Márcio Oliveira,Porto Velho contou com dois avanços locais que influenciarão e ajudarão a 

comunidade surda rondoniense a ser respeitada, reconhecida e inclusa de modo satisfatório.   

Uma diferença sensorial ocasiona muitos limites dadas as barreiras comunicacionais 

enfrentadas cotidianamente pelos surdos, porém as leis estão cada vez mais a favor das 

pessoas com deficiência e, como diz Skliar, “[...] a cultura surda não é uma imagem velada de 

uma hipotética cultura ouvinte [...]” (1998, p. 28), que possamos fazer dessa frase uma 

verdade em nossa sociedade oralizada e proporcionar uma acessibilidade digna para que o 

surdo seja visto como cidadão de direito. 

 

5.Libras como imperativo legal e humanista  

 

A Libras foi reconhecida e apresentada ao Brasil por meio da Lei n.º 10.436, de 24 de 

abril de 2002.Junto a este reconhecimento, surgiu um sentimento de aceitação, de esperança e 

de existência. Este marco fez com que os surdos deixassem de ser invisíveis e,por meio da 

divulgação da língua e da oferta de cursos de Libras, os surdos começaram a ser notados, 

mesmo que de maneira equivocada, pela sociedade ouvinte. É muito comum utilizarem os 

termos “mudo”, “mudinho”, “surdo-mudo” para se referir ao Surdo.Por vezes tais termos são 

utilizados por falta de conhecimento, porém existem também pessoas que usam de modo 

pejorativo.  



38 
 

Há, também, uma surpresa quando os ouvintes descobrem que “as mímicas dos 

mudinhos” e “aquele monte de caretas” utilizadas pelos surdos é uma língua e não apenas 

gestos inventados por eles para tentar explicar o que querem.  

Como sabemos, a escola valoriza e ensina quase que como exclusividade a 
variedade oficial da língua e condena ao silêncio grupos portadores de outras 
variedades, principalmente sociais e regionais. Sabemos também que a sociedade 
valoriza com a mesma ênfase, a variedade padrão e que dominá-la constitui um 
requisito necessário para a plena participação social. Não subestimando a 
importância do uso da língua nacional em determinados contextos sociais, nem o 
papel fundamental da escola no processo de aprendizagem dessa competência pelos 
diferentes grupos. No entanto, torna-se necessário considerar a língua como um 
instrumento de poder, analisando sua diversidade no contexto das relações de poder 
social, tanto quanto é preciso criar espaços escolares nos quais se manifestem e 
possam ser discutidas essas diferenças (BERENBLUM, 2000, p. 55, apud VALLE).  
 

As peculiaridades dos surdos, que os fazem ser diferentes dos ouvintes, os levam a 

escolher conviver com outros surdos, distanciando-se dos ouvintes. Felipe (2007) postula que 

os surdos não conseguem comunicação igualitária com os ouvintes (modalidade oral), logo, 

decidem se relacionar com pessoas surdas.O motivo é que os indivíduos se identificam e 

dominam a língua de sinais. Isso ocorre porque a sociedade demonstra incompreensão da 

surdez por meio de piadinhas de mal gosto, por exemplo.  

Saviani sabiamente concluiu o seguinte: 

A meu ver, as teorias crítico-reprodutivas surgem dessa tentativa, pois se a 
característica dessa mobilização era buscar revolucionar a sociedade por meio da 
cultura e, dentro da cultura, pela educação, vinha a questão: a cultura tem força para 
mudar a sociedade? A conclusão a que as referidas teorias irão chegar é que não. 
Não é a cultura que determina a sociedade. É, ao contrário, a sociedade que 
determina a cultura(2003, p.112).   
 

Com base neste argumento, a pessoa surda, a partir do momento em que se aceita, ou 

seja, se enxerga como pessoa surda, tende a formar uma identidade, a qual é definida pelo 

meio em que vive, de acordo com as pessoas com as quais tem contato, por este motivo é de 

suma importância o contato o mais breve possível com a língua de sinais, lembrando sempre o 

que diz Skliar: “usufruir da língua de sinais é um direito do surdo e não uma concessão de 

alguns professores e escolas” (2005, p.27), assim o surdo percebe seu valor e deixa o detalhe 

da diferença sensorial como algo positivo, uma diferença cultural, encarando-se como um 

“estrangeiro” diante das línguas orais.  

Diante de uma língua que não é a primeira língua do país, o contato com os tradutores 

e intérpretes de língua de sinais é intenso e constante, e eles acabam sendo, muitas vezes, 

assistencialistas/paternalistas para com os surdos, porém, os TILS, mão-de-obra útil e 

indispensável na intermediação e transposição de duas modalidades linguísticas, devem, 

segundo Machado apudPaguna:   
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[...] dominar bem a língua escrita, e aos intérpretes caberá o domínio da língua oral. 
Tal domínio é condição prévia e indispensável para a atuação de tradutores e de 
intérpretes, mas os programas de formação desses profissionais não têm como seu 
objetivo o ensino de línguas. O domínio das línguas de trabalho deve anteceder a 
formação de tradutores e intérpretes. Além disso, esse domínio não é suficiente para 
a atuação profissional, e será necessário desenvolver conhecimentos para além do 
conteúdo mais óbvio da mensagem, compreender as sutilezas dos significados, 
valores culturais, emocionais e outros envolvidos no texto de origem e os modos 
mais adequados de fazer esses mesmos sentidos serem passados para a língua-alvo 
(2011, p. 19).  

 

Com o apoio e auxílio destes profissionais para intermediação, tanto da escrita em 

língua portuguesa, quanto da interpretação para língua de sinais, podemos afirmar a 

humanização do atendimento ao surdo, proporcionado por meio da atuação do tradutor e 

intérprete de Libras, utilizando a língua materna do surdo, bem como os direitos que lhes 

foram assegurados pelas leis.E não podemos esquecer da mais recente e vigente Lei nº 

13.146/2005, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem trazido ao surdo mais 

dignidade e destaque social. 
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    SEÇÃO III - ESTRUTURA LINGUÍSTICO-CULTURAL DA LIBRAS 
 

 Para que se possa perceber a dificuldade que implicou a caminhada no Brasil, desde a 

criação do INES, do governo de Dom Pedro II, até os dias de hoje, será preciso percorrer os 

elementos diferenciados da própria estrutura linguística (e linguístico-cultural) da Libras. 

 

1. A Estrutura da Libras   

 

Libras é complexa como qualquer outra língua. Quadros e Karnopp (2004, p.36-37) 

concluem esta análise dos mitos, sobre concepções equivocadas em relação às línguas de 

sinais que compartilham traços comuns, assinalando um estatuto linguístico inferior em 

relação ao plano da superfície. Todavia, as investigações mostram que as línguas de sinais, 

sob o ponto de vista linguístico, são completas, complexas e possuem uma abstrata 

estruturação em todos os níveis de análise.  

A LIBRAS é dotada de uma gramática constituída a partir de elementos 
constitutivos das palavras ou itens lexicais e de um léxico que se estruturam a partir 
de mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos, e semânticos que apresentam 
também especificidades, mas seguem princípios básicos gerais. É dotada também de 
componentes pragmáticos convencionais codificados no léxico e nas estruturas da 
LIBRAS e de princípios pragmáticos que permitem a geração de implícitos, sentidos 
metafóricos, ironias e outros significados não literais (BRITO, 1998, p. 23).  
 

Com base nas palavras de Brito (1998), vamos fazer um detalhamento desta estrutura. 

Como já posto, a Libras possui uma estrutura gramatical própria, em que a fonologia dá lugar 

a quirologia e os fonemas, aos quiremas, segundo o proposto por Stokoe (1980), a fim de 

definir as unidades mínimas que formam os sinais.De acordo com Quadros &Karnopp (2004), 

Stokoe também foi responsável pela criação de três parâmetros: configuração de mãos (CM), 

locação (L) e movimento (M), que após estudos linguísticos mais aprofundados foram 

aprimorados e tornaram-se cinco parâmetros da língua de sinais, são eles: configuração de 

mãos (CM), movimento (M), ponto de articulação (PA), orientação (O) e expressões não-

manuais (ENM).  

Configuração de mão – são as formas que a mão assume na execução de um sinal. As 

configurações de mão aumentam à medida que novos sinais são introduzidos à língua. 

Abaixo, um exemplo, mostrando a mesma configuração em sinais diferentes.  
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Figura 2 – Sinal de quarta-feira     Figura 3 –Sinal do verbo conhecer.  

Fonte: acervo pessoal.       Fonte: acervo pessoal.    
 

 

Ponto de articulação – é o local onde a configuração será posicionada, podendo ser na 

testa, no queixo, bochechas ou têmporas. Quando um sinal é realizado sem tocar o corpo, ou 

seja, sem um ponto de articulação, dizemos que este sinal é realizado em espaço neutro.  

Figura 4 –Sinal de estudar  Figura 5 – Sinal de exemplo.  
Fonte: acervo pessoal.      Fonte: acervo pessoal. 

 

Movimento – é o deslocamento para execução do sinal, de baixo para cima, de cima 

para baixo, da esquerda para direita e vice-versa, movimento retilíneo e circular. Quando um s 

sinal não possui movimento, é chamado sinal estático. 
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 Figura 6 – Sinal de reunião     Figura 7 – Sinal de trabalhar 

Fonte: acervo pessoal.   Fonte: acervo pessoal.  
 

Orientação de mãos – está relacionada à posição da palma da mão, se virada para 

baixo, para cima, para esquerda ou direita.   

Figura 8 –Sinal de amig@Figura 9 –Sinal de casa.  

Fonte: acervo pessoal.     Fonte: acervo pessoal.  

 

Expressões não-manuais – são as expressões faciais e corporais que compõem os 

sinais.Com o uso das ENM também podemos formar frases interrogativas, exclamativas, 

afirmativas e negativas.   

             Figura 10 – Sinal de frio  Figura 11 –Sinal de não-entender.  

Fonte: acervo pessoal.    Fonte: acervo pessoal.  
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Não se pode afirmar que a Libras é uma língua agramatical, mas sim que possui uma 

gramática própria, “um sistema de comunicação arbitrário, composto por símbolos com 

significados convencionais, ocorre dentro de uma determinada comunidade ou cultura, é a 

representação cognitiva por meio dos quais as pessoas constroem relações” (HONORA, 2010, 

p.13). 

Muitas vezes os surdos utilizam-se de mais de um sinal para representar a mesma palavra.  

 
Figura 12 –Sinal de escola.  

  Fonte: acervo pessoal.  
 
Há, também, variações linguísticas na Libras.Segundo Honora (2010, p.13), “na 

Libras é possível encontrar as variações regionais, sociais e mudanças históricas”, os 

exemplos utilizados pela autora são: 

 
Figura 13 –Sinal da cor verde em diferentes regiões do Brasil.  
Fonte: Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvelando a comunicação usada pelas pessoas 
com surdez/ Márcia Honora, Mary Lopes Esteves Frizanco, 2010.  
 

 
Figura 14 – Sinal de conversar sendo realizado com variação social.  
Fonte: Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvelando a comunicação usada pelas pessoas 
com surdez/ Márcia Honora, Mary Lopes Esteves Frizanco, 2010.  
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Figura 15 –Sinal da palavra branco sendo realizado com mudança histórica.   
Fonte: Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvelando a comunicação usada pelas pessoas 
com surdez/ Márcia Honora, Mary Lopes Esteves Frizanco, 2010.  
 
Ainda segundo a autora, os itens lexicais na Libras são os sinais.Existe a datilologia, 

que é a soletração das letras do alfabeto manual, utilizada para soletrar nome de lugares, 

pessoas, rótulos ou vocabulários que não existem em Libras.Ainda sobre o léxico, a autora 

acrescenta que “é infinito pois sempre comporta a incorporação de novos sinais” (HONORA, 

2010, p. 16).  

Outra característica interessante na estrutura da Libras é a iconicidade presente na 

representação de alguns sinais, como os sinais de verbos de ação e de alguns objetos.Estes 

sinais têm forma e movimento que são tão próximos ao que se deseja representar, que até as 

pessoas que não possuem um conhecimento aprofundado da língua de sinais conseguem 

reconhecê-los.  

 
Figura 16 –Exemplos de sinais icônicos em Libras. Carro; Borboleta; Telefone.  
Fonte: Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvelando a comunicação usada pelas pessoas com  
surdez/ Márcia Honora, Mary Lopes Esteves Frizanco, 2010.  

 
 

2. Libras como componente estrutural de conhecimento do sujeito surdo  

 

Sendo uma língua visual-espacial, a Libras apresenta as informações, saberes e tudo 

que há nas línguas orais utilizando de elementos imaginativos: considerando que o sujeito 

surdo visualiza o que lhe é dito, devido à concretude da língua de sinais, a imaginação é 
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utilizada para “desenhar” a situação/assunto que está sendo traduzido. Muitos surdos dizem 

que podem “ver” perfeitamente certas situações, devido à boa tradução dos fatos, fazendo 

com que compreendam de forma clara, transpondo a oralidade para a sinalização (por meio de 

tradutores e intérpretes, levando em conta para esta afirmação, a existência deste profissional, 

uma vez que aplicativos de tradução não conseguem realizar de modo satisfatório e correto, 

pois não captam figuras de linguagem e polissemias), mantendo o  máximo de coerência entre 

os termos, vocábulos e seus significados.  

Ouvintes pensam na palavra escrita, já os surdos afirmam que:  

nós simplesmente pensamos em imagens e escrevemos como pensamos, sendo essa 
a nossa forma de comunicação e expressão na língua de sinais. Nossas mãos, nossa 
expressão corporal e facial constroem o movimentos dos signos de nossa linguagem 
(MOURA, 2018, p.22).  
 

Segundo Skliar (1998), existe uma distinção crucial entre entender surdez como uma 

deficiência e entendê-la como uma diferença. Ser surdo representa uma diferença linguística. 

Logo, diferentemente do que muitos imaginam, os gestos/mímicas reproduzidos pelos 

usuários da Libras não são invenções vãs, mas sim elementos linguísticos da sinalização.  

O bilinguismo, situação linguística em que duas línguas coexistem dentro de uma 

mesma comunidade (FERNANDES, 2008), é o método mais indicado para educação de 

surdos, uma vez que os surdos, por força de lei, têm de aprender a língua portuguesa em sua 

modalidade escrita, logo, a maioria dos surdos acabam por terem que aprender as duas línguas 

de maneira simultânea.Conforme Ramsey (1997), nem surdos, nem ouvintes são capazes de 

desenvolver-se plenamente se estiverem isolados, bem como não podem desenvolver-se de 

modo neutro.  

Deste modo, podemos afirmar que para que o surdo possa adquirir conhecimento, seja 

em língua de sinais, seja em língua portuguesa, é necessário que este possua alguma língua, 

para que então o conhecimento possa ser assimilado e absorvido:  

[...] se a exposição a uma língua falada e sinalizada pode trazer benefícios para o 
desenvolvimento das competências comunicativas e cognitivas da criança, em 
contrapartida, parece indispensável fornecer um input correspondente a uma língua 
integral (língua de sinais) para que as competências linguísticas possam ser 
elaboradas (KAIL, 2013, p.99).  
 

Compreender que assim como uma criança ouvinte necessita de estímulos para 

desenvolvimento da língua, a família tem um papel importantíssimo na construção desta base, 

que servirá de estrutura para a aquisição de novas línguas.Rodriguero, baseado nos estudos de 

Schmid-Giovannini (1980), defende que:  

O primeiro passo a ser dado pela família que tem uma criança surda é procurar 
integrá-la como membro ativo da comunidade familiar. Assim, a criança surda terá 
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maior facilidade para integrar-se à comunidade de pessoas ouvintes. Com o apoio da 
família, o surdo encontrará menor dificuldade em conviver com pessoas ouvintes, o 
que lhe propiciará ser um elemento ativo desta sociedade (RODRIGUERO, 2013, 
p.23).   

Nas comunidades surdas, os surdos que possuem mais facilidade com a língua 

portuguesa, de modo geral, são filhos de pais surdos, o que causa certa estranheza, porém a 

relação com a língua materna proporciona aos sujeitos surdos uma base sólida para o 

aprendizado de uma língua oral.Pena não ser esta uma realidade de todos os surdos, pois o 

conhecimento de sua língua materna desde os primeiros anos de vida lhes proporciona melhor 

qualidade de aprendizado em todas as etapas e modalidades de ensino que enfrentarão na vida 

escolar.  

A língua portuguesa para os surdos deve ser vista como um presente, pois é esta língua 

dos ouvintes que fará a ligação entre os dois mundos. "Utilizo a língua dos ouvintes, minha 

segunda língua, para expressar minha certeza absoluta de que a língua de sinais é nossa 

primeira língua, a nossa, aquela que nos permite sermos seres humanos 

comunicadores"(LABORIT, 1994, p. 9). 

 

3. Libras como base comunicacional da coletividade surda  

 

Como se pode notar, não há desvantagem na surdez quando se fala em comunicação e 

em linguagem, visto que não é a modalidade da língua que define se estamos em silêncio ou 

não (GESSER, 2009).  

Utilizando um bordão bem conhecido, o período em que os surdos estiveram de “mãos 

atadas”, fazendo com que não pudessem evoluir em seus sinais, fundamento de sua 

comunicação em sociedade, foi um período sombrio e triste, que até hoje é lembrado pela 

comunidade surda mundial. A comunicação por meio dos sinais é algo indissociável do surdo, 

todavia, um lugar ideal para desenvolver uma língua como o citado a seguir, é raro de se 

encontrar.Goldfeld cita um caso descrito por Sacks:  

 
Uma ilha em Massachusetts, que tinha uma população com vinte e cinco por cento 
de surdos, devido a uma mutação genética. Praticamente todas as famílias dessa ilha 
tinham um membro surdo e por isso toda a comunidade aprendeu a língua de sinais. 
Esses surdos tiveram um acesso natural a sua língua e por isso desenvolveram suas 
capacidades intelectuais normalmente e realizavam atividades como todos os 
ouvintes da comunidade (GOLDFELD,2002, p. 82-83).  
 

Um sonho, um local da cultura, local da interação plena, onde o Surdo tem a 

possibilidade de motivar-se pela interação com seus pares de maneira humana, respeitosa e 
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valorizada. Infelizmente, mesmo tendo aparato legal, porém não seguido, vemos a 

desvalorização, indiferença e precariedade para com a educação em língua de sinais. Às 

crianças surdas é apresentado aquilo que lhes servirá na vida e local de cultura ouvinte que 

frequentam, provavelmente com sinais mais fechados (voltados às peculiaridades da região 

onde moram, da cidade, no máximo do estado) fazendo com que o surdo não desenvolva suas 

habilidades totais para a vida adulta, mas que comunique-se, mesmo na limitação do que lhe 

fora ensinado, na pequenez dos sinais que aprendeu, que construa sua voz. Scarpa trás as 

palavras de Chomsky: 

 
(...) a criança que é exposta normalmente a uma fala precária, fragmentada, cheia de 
frases truncadas ou incompletas, é capaz de dominar um conjunto complexo de 
regras ou princípios básicos que constituem a gramática internalizada do falante. 
(...). Um mecanismo ou dispositivo inato de aquisição da linguagem (...), que 
elabore hipóteses lingüísticas sobre dados lingüísticos primários (isto é, a língua a 
que a criança está exposta), gera uma gramática específica, que é a gramática da 
língua nativa da criança, de maneira relativamente fácil e com certo grau de 
instantaneidade. Isto é, esse mecanismo inato faz “desabrochar” o que “já está lá”, 
através da projeção, nos dados do ambiente, de um conhecimento lingüístico prévio, 
sintático por natureza (SCARPA, 2001. p. 4). 
 

 Observemos aqui, conforme Chomsky, que a criança absorve o que lhe é apresentado, 

e precisa de um “start” para desenvolver o que define como “já está lá”, e “desabrocha” em 

seus conhecimentos já pré-estabelecidos de modo inato e natural.Assim, sinalizar está para o 

Surdo, como o falar para o ouvinte.É espontâneo, é uma “linguagem” manual intrínseca e que, 

se estimulada, proporcionará ao surdo a aquisição da linguagem de sinais e a partir destas 

outras línguas que tenha vontade, pretensão ou necessidade.  

Moura afirma que pode "assegurar sem medo de ser feliz que tudo é perfeito no 

mundo surdo, os docentes que respeitam nossa cultura e identidade em suas aulas 

proporcionam aprendizagem significativas"(2018, p. 58).  

Como se pode ver, não há desvantagem na surdez quando se fala em comunicação e 

em linguagem, visto que não é a modalidade da língua que define se estamos em silêncio ou 

não. Sabiamente disse GESSER (2009) que, para definir claramente que comunicar-se não 

está relacionado à voz, nem ao aparelho fonador, pois esse aparelho talvez não sirva de modo 

efetivo para todos os seres.Nesses casos, as mãos rompem o silêncio e com os lábios cerrados 

são capazes de gritar.   
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4. Libras como fundamento cultural estruturante das Comunidades surdas   

 

Ao compararmos o que os portugueses pensavam acerca dos indígenas, os primeiros 

colonizados do Brasil, percebemos a correspondência entre o modo que os ouvintes pensam a 

respeito dos surdos.  

A língua deste gentio toda pela costa é uma, carece de três letras, scl. Não se acha 
nela f, nem l, nem r, coisa digna de espanto, porque assim não têm fé, nem lei, nem 
rei, e desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente (GÂNDAVO, 1965, p. 
182).  
 

Nota-se, em poucas palavras, a profunda falta de conhecimento do colonizador sobre a 

língua utilizada pelas comunidades indígenas, querendo, assim, que eles se adequassem a 

língua portuguesa para serem “civilizados”.Várias comunidades indígenas acabaram perdendo 

suas línguas naturais/maternas, devido à “civilização” imposta pelos europeus. 

Posteriormente, surgiu também o catolicismo que, querendo evangelizar os indígenas, fez 

com as comunidades muitas das vezes abandonassem sua cultura (pajelança, por exemplo), 

para seguir as doutrinas da igreja.   

Fazendo um paralelo, a proposta é mesma imposta aos surdos, que eles sejam 

“normatizados”/“normalizados” pela língua portuguesa oral, desfazendo-se, assim, de sua 

língua natural/materna (LIBRAS), bem como tendo sua cultura trocada pela dos ouvintes, que 

influenciam e querem buscar meios de tornar os surdos “normais” como os 

ouvintes.Entretanto, os surdos não se veem como deficientes, mas sim como pessoas que 

possuem uma diferença cultural e linguística, comparando-se a comunidades indígenas. Perlin 

aponta que:  

O contato do sujeito surdo com as manifestações culturais dos surdos é necessário 
para a construção da sua identidade, caso contrário, sua experiência vai torná-lo um 
sujeito sem possibilidades de auto identificar-se como diferente e como surdo, ou 
seja, com determinada identidade cultural (2000, p.24).  
 

Já descrevemos as identidades culturais e, notadamente comum dentro da comunidade 

surda é a crise de identidade, assim como qualquer outro tipo de especificidade tipificada 

como diferente.Levando em conta até os homoafetivos como exemplo, os surdos, enfrentam 

um período de transição e aceitação entre os dois mundos que os cercam: o silencioso e o 

sonoro.Neste período de descoberta, muitas mudanças são realizadas, postas em prática e 

aflorados os novos anseios decorrentes das mudanças. 

Com a viabilidade de uma fala, a constituição de uma comunidade estruturada em 

torno de uma língua que, carregada de cultura, faz a interligação entre os diferentes e variados 
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surdos em seus aspectos regionais nos diversos estados do país, foi inevitável.Logo, como 

bem concluiu Fanon, "Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a 

morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de 

uma civilização" (2008, p. 33).Esta “civilização surda” milita em torno de seus direitos, 

buscando cada vez mais reconhecimento de sua identidade como autônomos, livres e falantes 

(com sua fala sinalizada) de uma língua que não tem possibilidade de retrocesso que, uma vez 

disseminada, comprova sua aceitação, autenticidade e poder libertador de uma comunidade 

que baseada em sua cultura mostra sua força de crescimento educacional mediante as mais 

adversas situações políticas existentes.  

 

5. Comunidades surdas em Regiões Nacionais  

 

Para delimitarmos exatamente de quem estamos falando, usaremos as palavras de 

Strobel:   

A comunidade surda, na verdade não é só de surdos, já que tem sujeitos ouvintes 
juntos, que são família, intérpretes, professores, amigos e outros, que participam e 
compartilham os mesmos interesses em comuns em uma determinado localização 
que podem ser as associações de surdos, federações de surdos, igrejas e outros(2009, 
p. 30).  
 

Predominante na comunidade surda, é a característica de ser constituída por pessoas 

agrupadas compartilhando, vivendo e trabalhando para que seus objetivos sejam alcançados. 

Formada não apenas por surdos, a comunidade surda aceita a todos, podem ser familiares, 

professores de Libras, tradutores e intérpretes de Libras e ouvintes em geral que apoiem a 

causa surda. “A língua é um símbolo de identidade (talvez o mais poderoso) que permite que 

nos reconheçamos como naturais de uma cidade, de um país, e ao mesmo tempo que 

identifiquemos aqueles que não o são” (BERENBLUM, p. 41-42, apud VALLE).  

Para darmos conta da dimensão da militância surda na busca pelos seus direitos, 

usamos as palavras de Moura"temos associações de surdos em quase todos os Estados e em 

todos os países do mundo" (2018, p.41). Esta movimentação política da comunidade surda, 

por meio das associações, não apenas em âmbito nacional, mas também numa abrangência 

mundial, culminou na criação de uma educação para surdos, com enfoque nas particularidades 

surdas, como exemplos, a criação de escolas bilíngues e de cursos de graduação específicos 

ao público surdo, a saber: a Pedagogia Surda e o Letras-Libras (na modalidade licenciatura).  

 Diferentemente de todos os idiomas, dialetos e línguas existentes, os surdos, de modo 

geral, não possuem um local, uma cidade, um país próprio, o qual possam chamar de seu 
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lugar. Porém as comunidades surdas regionais se unem em semelhanças, mesmo sem ter 

contato algum.As características da cultura surda estão presentes nos “cinco cantos” do Brasil. 

Conforme Pereira, 

A discussão a respeito do conforto linguístico por meio da LIBRAS adquire força a 
partir do reconhecimento desta como primeira língua da comunidade surda e, 
sobretudo, com alicerce na resistência dessa comunidade à imposição de padrões e 
de estereótipos criados em torno do sujeito surdo(2016, p. 37).   
 

Sendo acertadamente reconhecida como primeira língua de uma comunidade que 

busca seus direitos como cidadãos por meio das manifestações culturais, reivindicando sua 

existência frente a uma nação sonora e que, por vezes, ignora o silêncio, como se este não 

fosse capaz de fazer barulho, a comunidade surda possui em suas mãos, literalmente, sua 

força para transformar todo preconceito em respeito e fazer com que seus limites não sejam 

impostos por quem desconhece sua língua, cultura e direitos.  

“A língua de sinais faz parte da experiência vivida da comunidade surda, e, como 

artefato cultural, também é submetida à significação social” (SÁ, 2002, p. 86). Sendo 

considerada como artefato cultural, a língua de sinais sofre mudanças necessárias e 

recorrentes, como qualquer outra língua oral.Muitas destas modificações são para ajustar-se 

aos contextos e novos significados criados na vida cotidiana do país, que influem na vida 

social, que para ter compreensão de novos conceitos e contextos necessita atualizar-se.Estas 

atualizações frequentes e difundidas via tecnologia fazem com que a língua de sinais se 

mantenha viva e em transformação, assim como as línguas orais, que se ressignificam para os 

novos signos linguísticos.  
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SEÇÃO IV- ENSINO DA LIBRAS 
 

Antes de tudo é preciso dizer que somente existem debates nesta fase da 

implementação da Libras no âmbito da sociedade brasileira em razão de seu ensino ser a 

dificuldade maior (pelo desconhecimento genérico e preconceito eventual das pessoas), que 

traz solidariedade, e também o caminho mais fácil para arraigar as virtudes do Direito à 

Diferença.  

 

1. Metodologias de ensino a ouvintes e surdos   

 

Dermeval Saviani, pedagogo e filósofo, detalhou o método com cinco fases para que o 

professor consiga obter bons resultados no processo de ensino-aprendizagem. São elas: prática 

social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final.  

Segundo Araújo “a prática social inicial implica em conhecer a experiência de cada 

aluno, sua memória e seu saber prático” (2009, p.13). Steimbach (2008) expressa que o ponto 

de partida do processo pedagógico é a prática social inicial. Para que o conteúdo a ser 

trabalhado tenha nexo com as experiências e a realidade dos alunos, eles trazem para a escola 

toda sua bagagem de traquejos.   

Quando a prática social é questionada e apreciada considerando o conteúdo a ser 

trabalhado, para Gasparin (2007) este instante explica a problematização. Para 

Steimbach(2008), neste momento surgirão as dúvidas e questões acerca do conteúdo 

ministrado que é problematizado em diversas esferas (dogmática, política, histórica, social). 

A instrumentalização, para Gasparin e Petenucci, pode ser caracterizada como o 

instante em que o professor “apresenta aos alunos através de ações docentes adequadas o 

conhecimento científico, formal, abstrato, conforme as dimensões escolhidas na fase anterior” 

(2008, p.33). Já Saviani explica a instrumentalização deste modo:  

Trata-se de se apropriar dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao 
equacionamento dos problemas detectados na prática social. Como tais instrumentos 
são produzidos socialmente e preservados historicamente, a sua apropriação pelos 
alunos está na dependência de sua transmissão direta ou indireta por parte do 
professor. [...] o professor tanto pode transmiti-los diretamente como pode indicar os 
meios pelos quais a transmissão venha a se efetivar (2008, p.73.).  
 

Na instrumentalização, os alunos farão a comparação do que já possuem e procurarão a 

equivalência entre o que está sendo explicado e o que já era sabido anteriormente.  

Gasparin (2007), menciona Gramsci (1999) para explicar a catarse:  

a expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que se 
ascendeu. [...] Trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, 
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transformados agora em elementos ativos de transformação social. [...] Daí porque o 
momento catártico pode ser considerado como o ponto culminante do processo 
educativo, já que é aí que se realiza pela mediação da análise levada a cabo no 
processo de ensino, a passagem da síncrese à síntese; em conseqüência, manifesta-se 
nos alunos a capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão 
elaborados quanto era possível ao professor (Gramsci, 1999,  p. 314-315). 
 

Os métodos utilizados em muitos cursos de Libras geralmente seguem um padrão que 

é reproduzido e reproduzido, fazendo com que a experiência de contato com a língua se torne 

algo maçante e difícil, pois não há contextos. “Desde nossas memórias de alfabetização, 

acreditávamos que o uso de palavras soltas, frases desconexas - eram suficientes para garantir 

a formação de bons leitores e bons produtores de texto” (HONORA, 2010, p. 35). 

Para aprendermos uma nova língua, partimos do alfabeto, números, cumprimentos, 

todos aprendidos isoladamente e sem contexto frasal. Para a língua de sinais se aplica este 

mesmo método, mas o que não se considera é que a troca não é fonética/sonora, mas sim 

atribuir a um vocábulo uma nova forma de dizê-lo, sem utilizar a vocalização, mas usando um 

novo símbolo (sinal) por meio do gesto e expressões corporais e faciais para definir tal 

palavra.Geralmente os métodos utilizados nos cursos de Libras, que em nosso estado são 

compostos de turmas mistas de surdos e ouvintes, não seguem este padrão didático que 

Saviani explica, fazendo com que os sinais decorados sejam esquecidos em poucos meses.   

A criança surda precisa se apoiar na imagem da palavra (sequência de letras, letras 
utilizadas, início e fim da palavra) e não nos fonemas. Para ocorrer o processo de 
alfabetização da criança surda é necessário conhecer alguns itens importantes, que 
são: a criança só inicia o aprendizado de uma língua escrita após dominar a língua de 
sinais; a criança não está necessariamente alfabetizada se somente transcreve o 
alfabeto manual para a escrita; a utilização da língua de sinais em sala de aula, 
somente auxiliará no processo de aprendizagem do aluno surdo; e a escola deve 
buscar adaptações para receber o aluno com surdez, usando a sinalização dos espaços 
(Honora, 2010, p. 35).  

  
 As adaptações visuais das aulas, sejam escolares, sejam em cursinhos, são necessárias 

para o público surdo, que, por sua vez, não obtiveram os resíduos auditivos que os ouvintes 

possuem, para, por exemplo, ter aquela curiosidade por uma palavra ouvida em uma conversa 

aleatória, quando aprendem novos vocábulos e gostam do sinal.Seja pela estética visual 

promovida por ele, seja pelo seu contexto cultural, os surdos fazem questão de utilizá-lo 

bastante como numa espécie de afixação daquele novo sinal/símbolo/signo linguístico. O uso 

de materiais coloridos, ilustrativos, slides, cartazes, teatros, enfim; o uso das expressões faciais 

e corporais somado às imagens, trazem um conforto linguístico visual ao falante de Libras.  
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2. Libras como língua materna dos surdos   

 

“A língua é um fato social”, disse Calvet (2002).Crendo nisso, a interação social torna-

se um canal para aquisição e desenvolvimento da linguagem. Entender como os surdos 

aprendem as línguas de sinais ainda é intrigante para os ouvintes desinformados, uma vez que 

a aquisição da linguagem é algo inato, conforme Chomsky (1981).  

Complementando Chomsky, porém falando em línguas de sinais, Quadros afirma que 

“a Libras é a língua de sinais que se constituiu naturalmente na comunidade surda brasileira” 

(2009, p. 11). Logo o Surdo, como usuário natural desta língua, tem a necessidade de 

participar ativamente na comunidade, escola, associação, universidade, cursos, para se 

identificar de modo positivo e poder utilizar a língua de sinais naturalmente, desenvolvendo-se 

melhor de forma espontânea. A autora ainda afirma que “as festas, os jogos, os campeonatos, 

as sedes organizadas por surdos são formas de interação social e linguística, garantiram a 

formação da comunidade surda brasileira com uma língua própria” (2009, p. 11). 

Conforme já dito anteriormente, a Libras foi reconhecida apenas no ano de 2002, por 

meio daLei nº 10.436.Tal fato foi comemorado e marcou uma nova era na vida da comunidade 

surda.Os surdos tiveram reconhecida a forma mais humanizada de comunicação com o mundo 

que os cerca, que passou a ser vista como algo natural, que flui de modo espontâneo ante às 

necessidades de comunicar-se.  

O que é importante frisar é que a estruturação linguístico-cognitiva veiculada por 
uma língua natural, só é possível ocorrer de forma natural para surdos se for por 
meio de uma língua espacial-visual. Essa estrutura é justamente, em termos 
linguísticos, aquilo que permite o que Paulo Freire chamou de “Leitura de mundo”, 
que segundo ele, antecede a leitura da palavra. Se não houver uma leitura de mundo, 
não haverá compreensão e produção de texto. Sem um apoio de uma língua materna, 
não haverá estruturação linguístico-cognitiva acima mencionada. Para surdo, o 
Português falado dificilmente será sua língua materna naturalmente adquirida 
(RINALDI, 1997, p.156). 
 

Como frisou Rinaldi (1997), a língua de sinais é natural para o surdo pela sua 

característica visual. Um surdo teria extrema dificuldade de adquirir como língua materna o 

português falado, pois como ouvintes, fazemos notas mentais auditivas ao pensarmos, por 

exemplo: [- preciso ir ao banco.], nós ouvimos nossa própria voz dentro de nossa cabeça.Já os 

surdos, ao pensar a mesma frase, visualizam a fachada da agência bancária, a organização dos 

móveis e equipamentos dentro da agência, imaginam como foi a última vez que estiveram 

naquele lugar, ou seja, é totalmente visual, não há uma voz na cabeça, mas sim um processo 

semiótico que se desenvolve porque as pessoas são entidades sociais por nascença, bastando 

que haja progenitores e espaços de socialização que se revelará as necessidades de vivenciar a 

cidadania e as relações interpessoais, sempre de modo crescente.  
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Para Brito “O problema das minorias linguísticas é, pois, muitas vezes, não apenas a 

privação de sua língua materna, mas sobretudo a privação de sua identidade cultural” (1993, p. 

75). Raramente um surdo irá lembrar-se primeiramente do nome de algum local ou objeto, 

mas provavelmente se lembrarão da imagem, formato, cor, do desenho, estrutura, tamanho, 

espessura, porém não farão a primeira associação à escrita.Os ouvintes também têm uma 

ótima capacidade visual, mas sua identidade cultural de ouvinte faz com que se escute uma 

palavra e esta palavra seja ouvida dentro da cabeça.Às vezes os ouvintes têm momentos de 

“pensar alto” e isso acontece com os surdos também, mas não saem palavras oralizadas, mas, 

sim, sinais. Certa vez perguntei a um surdo como era a comunicação em seus sonhos noturnos 

e ele me surpreendeu ao dizer que nos seus sonhos todos os ouvintes sabem Libras e se 

comunicam de uma forma que ele entende absolutamente tudo.  

 

3. O Ensino de Libras a surdos, ouvintes e a tradução/interpretação de Libras   

  

  Como os surdos aprendem Libras? Se os pais não sabem Libras, como eles vão se 

desenvolver? Surdos são alfabetizados? Surdos conseguem ler? Você aprendeu Libras porque 

tem parente surdo-mudo? Você é intérprete porque tem pouca concorrência! Você dá as 

respostas para os surdos sem que ninguém perceba! Perguntas e afirmações inocentes, 

irônicas, capciosas, porém rotineiras.  

 Sobre o ensino de Libras para surdos, podemos perceber que se a criança é exposta a 

uma língua qualquer que seja, ela vai absorver no mínimo o elementar para sua sobrevivência, 

segundo a fala de Kohl:  

 
Uma criança normal que crescesse em um ambiente exclusivamente formado por 
surdos-mudos não desenvolveria a linguagem oral, mesmo que tivesse todos os 
requisitos inatos necessários para isso. Fenômeno semelhante ocorre com os vários 
casos das chamadas “crianças selvagens”, que são crianças encontradas em 
isolamento, sem contato com outros seres humanos. Mesmo em idade superior à 
idade normal para a aquisição da linguagem, não havia aprendido a falar. O 
desenvolvimento fica impedido de ocorrer na falta de situações propícias ao 
aprendizado (1997, p. 57).  
 

A exposição/contato com uma forma de comunicação é algo indissociável do ser 

humano e o ensino da língua de sinais para o surdo é garantia de que este terá um meio de 

interação social para com o mundo ao seu redor.Existem casos de isolamento de surdos, feito 

pelas próprias famílias, pois são tidos como pessoas “mudas” ou ainda com capacidade mental 

reduzida.Na maioria dos casos de surdos com surdez profunda ou severa, o surdo grita e faz 

sons altíssimos, devido à ausência de conhecimento da própria deficiência. Na tentativa de 

comunicação, gritam para chamar a atenção para suas necessidades básicas, por exemplo, por 
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esta falta de diagnóstico, por muito tempo os surdos foram estereotipados como deficientes 

intelectuais.  

De acordo com Fernandes:  

[...] embora brasileiras, as crianças surdas necessitam de uma modalidade linguística 
que atenda às suas necessidades visuais espaciais de aprendizagem, o que significa 
ter acesso à Libras, assim que for diagnosticada a surdez, para suprir as lacunas que a 
oralidade não preenche em seu processo de desenvolvimento da linguagem e 
conhecimento de mundo. Essa situação configura o bilinguismo dos surdos 
brasileiros: aprender a língua de sinais, como primeira língua, preferencialmente de 
zero a três anos, seguida do aprendizado do português, como segunda língua(2007, 
p.2).   
 

Nesta concepção, após vários debates/embates, foi elaborado um relatório, oriundo de 

um grupo integrado por surdos e ouvintes.Este documento trazia informações relacionadas ao 

financiamento de uma política linguística voltada à educação bilíngue, sendo publicado pelo 

MEC/SECADI em 2014, com principal enfoque na educação bilíngue para surdos ser 

assegurada por meio de escolas bilíngues. Este tipo de proposta educativa necessita da 

institucionalização de locais para um envolvimento linguístico em que a criança surda possa 

adquirir Libras como sua primeira língua (L1) no tempo esperado para seu desenvolvimento 

linguístico e próximo ao das crianças ouvintes, e que possam adquirir também a língua 

portuguesa como sua segunda língua (L2). O bilinguismo é regular e em Libras, envolve as 

duas línguas e não tem nenhuma relação ao atendimento educacional especializado. Seu 

principal motivo de existência é promover a aquisição das duas línguas, ajudandoo surdo a 

construir sua identidade linguística e cultural em Libras, bem como concluir a educação básica 

em situação de igualdade com as crianças ouvintes e falantes do português (BRASIL, 2014, 

p.6).  

A ausência sensorial pode ocasionar um certo atraso nos estudos da língua 

portuguesa.Uma dificuldade comum entre os surdos são os conectivos, conjunções, 

conjugações verbais e, nestes determinados aspectos, deve-se, sim, incentivar mais, explorar 

mais, para obter resultados mais satisfatórios.É muito comum os discursos de que a surdez é 

fator motivador primário para o insucesso de alguns educandos, porém Santos explica que 

“alguns discursos tentam relacionar a frequência dessas dificuldades a uma natureza 

patológica, entendendo a surdez como deficiência e rotulando, negativamente, a escrita do 

surdo”(2011, p.2-3). A autora ainda lembra que “no âmbito dos estudos surdos, surdez não é 

sinônimo de doença/deficiência, mas de diferença” (SANTOS, 2011, p.2-3). 

Entendendo que todos os surdos têm direito a aprender, assim como os demais 

cidadãos da sociedade ouvinte, percebemos que o método de ensino mais eficaz para um bom 

desenvolvimento humano das pessoas com surdez é o método bilíngue e que  
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cada criança surda, independentemente do nível de perda auditiva, deve ter o direito 
a crescer sendo bilíngue. Sabendo usar tanto uma língua de sinais quanto uma língua 
oral (por escrito e, se possível, em sua modalidade falada), a criança atingirá sua 
completa capacidade cognitiva, linguística e social (GROSJEAN, 2001, p. 110).  
 

Já para tradutores/intérpretes de Libras, os métodos de ensino práticos são os mesmos 

utilizados para ensinar os surdos, com enfoque principal apenas no conhecimento e 

aprendizagem da Libras, sendo esta para o intérprete a sua segunda língua (L2). Geralmente, a 

maioria dos TILS tem, no mínimo, pós-graduação na área e muitos têm a formação específica 

na área, no caso, Letras-Libras bacharelado, para atuação como TILS.  

 

4. Libras e Níveis de Ensino  

 

 O ideal seria que a Libras fosse ministrada em todas as regiões do país, em todos os 

níveis de ensino, porém, para terem acesso à língua de sinais, os pais dos surdos têm que 

buscar cursos de Libras para que seus filhos tenham contato com a língua, que servirá de meio 

comunicacional vital para o pleno desenvolvimento de seus filhos. Esta é uma realidade vivida 

por pais de surdos e pelos próprios surdos em nosso estado.  

Santos destaca que “nos anos iniciais da escolarização, boa parte das crianças, sejam 

elas surdas ou ouvintes, são expostas a atividades artificiais de escrita em sala de aula”(2011, 

p. 14).Essas situações em que não ocorre aprendizagem significativa desmotivam o aluno 

surdo, que tende sempre a querer ter notas de excelência como comprovante de sua 

competência na aprendizagem.O esforço é algo presente no cotidiano surdo, inclusive são os 

únicos alunos que são obrigados a prestar atenção no intérprete o tempo todo da aula, caso não 

queiram perder nenhuma fala.  

Guarinello, Massi e Berberian também destacam que “a língua muitas vezes é ensinada 

por meio de atividades mecânicas e repetitivas, como se fosse um código pronto e 

acabado”(2007, p. 207). Ainda nesta mesma conjuntura, Duarte e Padilha destacam que 

“aprender uma língua através de suas unidades básicas, de forma estanque e 

descontextualizada, não leva a um aprendizado satisfatório, ou mesmo leva ao fracasso, em 

termos escolares”(2012, p. 311). Por meio de regras a serem decoradas para uma avaliação 

futura, este tipo de aprendizagem, além de promover a tensão e a ansiedade de seus alunos, 

não produz nenhum efeito duradouro, nem em ouvintes, quiçá em surdos, que necessitam de 

adaptações visuais e contextos mais claros para o bom entendimento dos conteúdos 

ministrados.  

Os três únicos ambientes no Brasil que possuem um atendimento diretamente focado 

para educação de surdos desde os níveis básicos de ensino são as classes bilíngues, as escolas 
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bilíngues e o INES. As demais instituições de ensino disponibilizam TILSe algumas aulas de 

Libras nas classes onde há surdos, conforme já dito, mas os professores regentes, estes que 

deveriam saber o básico para poderem comunicar-se com seus alunos, não têm o mínimo de 

conhecimento da língua.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) defende que o aluno deve estar matriculado em classes comuns de ensino regular, onde 

tenham acesso aos conteúdos em LP e Libras, com a presença do TILS.Este mesmo aluno, no 

contraturno, deve ser atendido no AEE. Isso já ocorre em grandes metrópoles e, por que não, 

na nossa capital Porto Velho, onde temos as escolas bilíngues, um meio de inclusão e 

reconhecimento da importância da língua de sinais para o surdo que, via de regra, não possui 

este acesso nas escolas de classes regulares.No interior, ao menos na cidade de Ji-Paraná, nas 

classes onde há crianças surdas na rede municipal, uma vez na semana um instrutor surdo dá 

aulas de Libras para toda turma em que há aluno surdo matriculado.Para muitos é o único 

momento de interação com os demais colegas.Nestas turmas têm o intérprete de Libras para 

auxiliar o professor regente o tempo todo dentro de sala de aula.   

Algo que afrimo com propriedade, pois vivenciei esta situação tanto no contexto da 

educação básica,quanto na universidade, é o fato que Garcêz  nos conta: “O intérprete perde a 

função de traduzir os conteúdos do português oral para a Libras, já que os alunos não possuem 

nem uma nem outra língua”(2011, p. 11) e complemento: passa a ensinar língua de sinais ali 

mesmo, dentro da sala de aula, no momento da disciplina.  

No ensino médio e no superior os tradutores e intérpretes têm a difícil tarefa de 

conduzir os surdos, que muitas vezes não tiveram assistência necessária e foram “empurrados” 

ano após ano, sem o conhecimento das lacunas que o surdo apresenta.Os docentes 

simplesmente duvidam da capacidade dos tradutores/intérpretes, pois o surdo é o “falante 

nativo” da língua de sinais que, por não ter sido bem trabalhada no tempo certo e conforme 

suas necessidades educacionais, torna-se rasa e pouco compreendida.   

Na Libras não existem artigos, conjunções, preposições e conjugação verbal, esses 

elementos pertencentes à língua portuguesa, seja na fala ou na escrita, não são sinalizados. 

Porém Fernandes esclarece:   

[...] essas omissões que ocorrem na Libras em relação aos artigos, preposições e 
flexões verbais ou nominais (gênero, número) nos levam a pensar que a gramática da 
Libras seria mais “simplificada” em relação ao português, mas não se trata disso. 
Enquanto que no português há elementos conectivos indicados com palavras, na 
Libras esses mecanismos são discursivos e espaciais, estando incorporados ao 
movimento ou em referentes espaciais(2012, p. 62).  
 

É justamente essa a dificuldade maior dos alunos surdos com relação à língua 

portuguesa, pois eles mesmos dizem que Libras é mais simplificada, já que os elementos 
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espaciais discursivos que complementam e tornam as frases completas são utilizados de modo 

extremamente natural, dada a sua cultura visual.  

 Concluindo sobre o desempenho dos surdos e o nível de ensino, podemos deixar um 

conselho de Fernandes: “Um olhar diferenciado nas produções escritas de alunos surdos é 

ponto de partida para concretizar, na prática, o diálogo com as diferenças, respeitando as 

possibilidades e limitações de seu aluno, para valorização de sua identidade surda”(2007, p. 

17). Lembrando, é claro, que a Libras propriamente dita não possui tradução para escrita que 

se adeque de modo satisfatório à gramática da língua portuguesa.É necessário que haja este 

cuidado de verificar se os elementos presentes na escrita do surdo, apesar de não serem 

gramaticalmente perfeitos, estão de acordo com o conteúdo proposto e se esta produção tem 

coesão e coerência.  
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SEÇÃO V – POLÍTICA E CIDADANIA DAS COMUNIDADES SURDAS 
 

Crucial para a compreensão das facilidades e dos entraves na formação, a aprovação e 

a aplicação das normas referentes à Libras, especialmente nos últimos vinte anos, a Política, 

tal como se organiza democraticamente. 

Além disso, perguntamos: Existe paralelamente uma Cidadania surda, capaz de suprir 

pela resistência, pela promoção das suas reivindicações e pela defesa dos seus direitos aquela 

humanidade que unifica todas as pessoas do mundo?  

 
1. Libras e modalidades de avanço social  

 

Para Bakhtin: “A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 

ideológico ou vivencial”(1995, p. 95) e não ter ouvido para elas pode ocasionar danos que 

serão percebidos apenas em um amanhã.Para o surdo, a falta de acesso ao ouvir pode causar 

problemas irreversíveis caso esta lacuna não seja preenchida em momento oportuno. Esta 

“palavra” tem um poder ideológico que está associado ao ato da fala oral, o que acaba por 

diminuir o brilho das belíssimas palavras expressas por meio dos sinais.O que ocorre é que, 

ideológicas ou vivenciais, as palavras na vida deste povo2, ainda não são totalmente 

acessíveis.Pode-se dizer que seu vocabulário em sinais não abrange todas as palavras 

existentes em língua portuguesa, fato que, muitas vezes, faz com que literalmente o TILS 

fique sem palavras (caso não conheça/lembre de algum sinônimo que corresponda) diante de 

algumas situações interpretativas.  

Apesar de nova, reconhecida e difundida, a Libras ainda não tem sido 

explorada/usufruída em sua totalidade como língua de uma comunidade (relativamente 

grande) e meio de comunicação.É esperado que esta esteja disponibilizada em todos os meios 

de comunicação e, para que a inclusão possa ser plena, algumas providências têm de ser 

tomadas, segundo Silva:  

a inclusão poderá ser por meio de sistemas de aparelhos auditivos para os deficientes 
auditivos; seja por legendas ocultas (cc) ou janela com tradutor/intérprete de Libras 
nos programas de tv, tradutor/intérprete em eventos sociais para a acessibilidade 
linguística às pessoas surdas, etc., mas, convém ressaltar que é preciso considerar o 
caso de cada sujeito, visto que há diferentes identidades surdas e diferentes tipos de 
surdez (2017,  p. 102). 
 

                                                 
2 “O povo surdo é grupo de sujeitos surdos que têm costumes, história, tradições em comum e são 
pertencentes às mesmas peculiaridades culturais, ou seja, constrói sua concepção de mundo através da 
visão” (STROBEL, 2009, p. 30). 
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Imaginar este cenário é ter certeza da plena efetivação dos direitos linguísticos 

surdos.O que acontece é que por muito tempo os surdos foram prejudicados pela falta de 

representação legal, seja via leis e decretos, seja por meio de mobilizações sociais. Os surdos 

ficaram silenciados por anos e anos, à margem de seus direitos como comunidade, e mal 

sabiam que a  

Comunicação em sinais para a integração das pessoas surdas na vida social como 
verdadeiros cidadãos à afirmação do estatuto de língua à língua de sinais e dos 
surdos como uma minoria linguística e cultural faria surgir um movimento 
representativo forte e atuante na busca pela melhoria nas questões de educação, 
comunicação e vida em social do sujeito surdo (BRITO, 2013, p. 30).   
 

Usamos as palavras de Oliveira para elucidar alguns apontamentos importantes:   

A discussão em torno da língua de sinais no Brasil teve maior impulso por conta da 
questão educacional. O Brasil, ao se adequar as políticas educacionais, dentre elas a 
inclusão, necessitou inserir as pessoas com deficiência no ensino regular e, a partir 
disso os surdos que, em sua maioria, não encontravam seu lugar nas escolas foram 
para as salas de aula regulares. Essa atitude institucional provocou outros olhares a 
respeito desse sujeito, como por exemplo, sua língua natural que era desconhecida 
pela maioria ouvinte. Ao se inserir o surdo nas escolas regulares, algumas 
adequações foram paulatinamente ocorrendo como, por exemplo, a presença do 
tradutor e intérprete de línguas de sinais para possibilitar a comunicação entre 
professores e alunos. Toda esta mobilização gerou muitas indagações a respeito de 
quem era o surdo, que língua era essa que ele utilizava, quem era o tradutor 
intérprete de língua de sinais, qual o lugar mais adequado para o aluno surdo, enfim, 
várias questões que são inerentes a uma comunidade linguística diferente(2016, p. 
43-44).   
 

Este destaque pós políticas educacionais de inclusão constituídas gerou a criação de 

leis, decretos e notas técnicas, tudo isso com enfoque na melhoria do atendimento educacional 

à pessoa surda.Agora, com os surdos sendo vistos, bem como com “os documentos oficiais, 

apresentados como as relações de poder instituído, garantem direitos ao sujeito surdo, os quais 

lhes foram negados por muito tempo” (SILVA, 2017, p. 99).  

 Hoje podemos dizer que os surdos ainda não têm seu espaço totalmente garantido em 

todos os âmbitos da vida em sociedade, mas também podemos dizer que muito foi feito e vem 

sendo feito, para que cada vez mais pessoas possam ser incluídas no processo de interação 

entre essas duas culturas que, apesar de serem duas, são multifacetadas, e ambas podem 

contribuir a fim de dar ao surdo a dignidade, e dignidade com direitos, dignidade da pessoa 

humana. 

 

2. A força da Comunidade Surda e o avanço do Direito à Educação   

 

 A comunidade surda, com suas manifestações e mobilizações nacionais, busca 

implementar uma nova história para os surdos, apoiando-se e pautando-se no fato de que "as 

relações dentro dessas comunidades são regidas pelos interesses do sujeito surdo, propiciando 
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a defesa das garantias constitucionais inerentes ao ser humano, como educação, lazer, 

trabalho, etc" Silva (2017, p. 46), o que deve efetivar-se o quanto antes, pois como um grupo 

organizado, consideram um enorme avanço na área educacional as leis que asseguram a 

obrigatoriedade de um quantitativo de cinco por cento dos funcionários para comunicação em 

língua de sinais, a obrigatoriedade de profissionais tradutores e intérpretes no sistema federal 

de ensino, bem como nas esferas municipais e estaduais, a inclusão de Libras na grade dos 

cursos de licenciatura e a criação e aumento dos cursos de Letras-Libras. Cabe lembrar, 

segundo Nascimento, que 

As Línguas de Sinais (LS) sempre estiveram ao alcance dos seus falantes, 
independentemente de serem classificadas como língua ou não, do período de 
proibição que provocou anos e anos de retrocesso educacional. Por se tratar de língua 
natural e surgir a partir da interação e da necessidade dos seus falantes, ela resiste à 
colonização e imposições ouvintistas(2018, p.41).  
 

Todos os direitos obtidos pela comunidade surda foram conseguidos graças às lutas das 

comunidades surdas espalhadas pelo Brasil, porém unidas na mesma causa, puderam 

conquistar ao longo de muitos anos de lutas, vencendo o paternalismo/assistencialismo 

ouvintista, que procurava se promover colocando o surdo, não como protagonista de sua 

própria história, mas, sim, como coitadinho, vitimizando o surdo e limitando-o como se fosse 

um ser incapaz.  

Segundo Pereira, “os Surdos em suas reivindicações e lutas por direitos sociais 

igualitários, no chamado “movimento surdo”, tiveram a oportunidade denunciar a opressão 

secular na qual vivem historicamente enquanto minoria”(2016, p. 14). Portanto, o movimento 

surdo configura-se como uma organização social de pessoas, que buscam como bem comum 

difundir, lutar e garantir ao surdo o acesso à LS. Entretanto,  

os movimentos sociais de pressão, orquestrados pelas comunidades surdas no Brasil 
e no mundo, levantaram as bandeiras em torno da necessidade do reconhecimento de 
sua situação linguística diferenciada (FERNANDES, 2011, p. 59). 
 

As associações de surdos estão presentes em todo Brasil.Temos, em nosso estado, 

várias associações oriundas do movimento surdo local.Em Porto Velho temos, por exemplo, a 

ASPVH – Associaçãodos Surdos de Porto Velho e nos interiores temos a ASFJIPA – 

Associaçãodos Surdos e Familiares de Ji-Paraná e a APASA – Associaçãode Pais e Amigos 

dos Surdos Águia (em Cacoal). Moura nos conta o que ocorre nas reuniões desses grupos:  

Em nossos encontros das associações de surdos discutimos sobre cultura e identidade 
surda por horas a fio. Esses encontros permitem sonhamos com um mundo em que 
todos podem ser iguais mesmo com as diferenças culturais. Se os jornalistas da 
televisão, os políticos, professores, donos de editoras, médicos e atendentes de lojas 
fossem surdos, com certeza existiriam outros olhares e outras histórias registradas 
sobre os surdos(2018, p. 58).   
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Estas reuniões promovidas pelas associações de surdos têm um objetivo muito mais 

amplo, que fica implícito aos seus anseios. Baracho explica que “a cidadania para sua 

efetivação plena, demanda múltiplas incursões sobre o conceito de garantia e dos princípios 

constitucionais do processo” (1995, p. 9) deste lugar,daí surge a necessidade de mobilização 

nacional, pois sem esta pressão popular não seria possível “a exigência de garantia 

constitucional que é necessária para assegurar a integridade da Constituição, como regra 

suprema de poder”(BARACHO, 1995, p. 9)e sem esta base sólida é impossível lograr êxito na 

implementação de uma educação que seja emancipatória e libertadora dos sujeitos surdos.  

  

3. A necessidade de normas garantistas e o direito à diferença  

 

A realidade do relacionamento Cidadania – Cultura, quando se procura identificar para 

incluir, empoderando as pessoas surdas na execução das normas ao seu favor, servem 

basicamente a entidades locais, mas alcança, em paralelo e concomitantemente, outros setores 

étnicos, religiosos e mesmo econômicos. Estes vêm sendo, hipocritamente, pelos anos da 

declaração de estarmos num Estado laico, invisibilizados, porém sempre trabalharam a seu 

próprio favor, como associados que são, defendendo causas comuns e defendendo-se entre si, 

ainda que sem a base comum diante dos pleitos a alcançar. Empresário defenderá empresário, 

católico defenderá católico, pentecostal defenderá pentecostal, sendo admitido naturalmente 

em conversações privadas, mas não sendo comum essa defesa em discursos ao grande público.  

Todos sabem que há bancadas parlamentares fortes, unindo-se, às vezes, por motivos 

assemelhados, como é a bancada ou os lobbies dos BBB, ou seja, a bancada da Bíblia, da Bala 

e do Boi, que ganhou grande projeção nos dias de hoje. Querendo abrir espaços, os surdos 

lançam mãos indiscriminadamente destes e de quem mais possa ajudá-los a promover as suas 

discussões.  

 Nem se trata de transformar a esfera privada (da surdez) em espaço de direitos 

públicos (de defesa da condição de pessoa surda) nos dias de hoje. O surdo não é uma 

identidade concreta, mas virtual, devido à regionalidade das suas falas, da pessoalidade no 

tratamento da sua língua, que há menos de cem anos vem sendo, pouco a pouco, estabilizada 

como língua de sinais. Vieira vê bem claro este tema:  

A Cidadania, da Grécia à Modernidade, baseou-se em uma prática abstrata, na qual 
as identidades concretas foram de algum modo excluídas em nome de uma 
identidade pública e universal.    Em sua crítica, o feminismo propõe a reconstrução 
da esfera pública de forma a incluir questões privadas e pessoais de interesse das 
mulheres, contribuindo, assim, para publicizar ou politizar questões então 
consideradas privadas (2001, p. 48). 
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 Em certo momento, alguém percebe que as mulheres são maioria da população, mas 

são minoria social, sendo mais minorizadas ainda aquelas que se sentem discriminadas e que, 

ao mesmo tempo (isso é importante), querem se rebelar contra as significativas diferenças 

favoráveis à população masculina.  

 Com o surdo, em que pesem as fortes diferenças, até porque são minoria em todo 

recanto social, mesmo entre si mesmos, os surdos podem ser oriundos de uma situação de 

enfermidade (rubéola, em geral), de herança genética (mesmo de pais não surdos), de acidente 

(perda da audição em idade tenra, em geral). Então, dá-se de modo similar a busca de espaços 

de construção da Cidadania a partir de uma ideia de levantamento de problema de natureza 

privada que ganha ascendência no mundo político e cultural de modo amplo, como direitos 

formalizados que devem ser levados à concretude, especialmente a partir dos municípios e dos 

bairros (escolas, por exemplo).  

Vieira, mais uma vez explica:  

A Cidadania, no âmbito deste esforço coletivo, não pode mais ser vista como um 
conjunto de direitos formais, mas sim como um modo de incorporação de indivíduos 
e grupos ao contexto social. No intuito de solucionar a relação conflituosa entre as 
múltiplas tradições da Cidadania, baseadas em status, participação e identidade, 
alguns autores pretendem formular um complexo sistema, com o acesso a direitos 
garantidos por instituições locais, nacionais ou transnacionais (2001, p. 48). 
 

Conforme o que fora apresentado, que trata das esferas pública e privada, em que a 

sociedade civil se vê invadida pelos desejos do “mercado” (interesses empresariais), 

interferindo nas relações de afetividade, mais do que a figura do Estado, observa-se que há 

redes complexas, com ONGs, partidos políticos e outras figuras não mencionadas (religiosas, 

por exemplo), todas misturando-se numa resultante que propicia ter abrigo o discurso em prol 

da Cidadania Surda.  

 Thomas Janosky (apud VIEIRA, 2001, p. 49-50) explica que o desenvolvimento de 

uma teoria que seja própria e seja elaborada em favor de cada minoria se faz necessário, com 

vistas a três metas principais, que sintetizamos a seguir:  

1) Que oportunize aos sistemas econômicos e políticos uma perspectiva comparativa, para 

permitir a ampliação dos direitos nos vários países;  

2) Que possibilite a organização social, de modo a que as reivindicações dos diversos 

grupos possam ser previstas e assim se possa prevenir conflitos; e enfim  

3) Que se compreenda, com isso, o nexo de solidariedade do conjunto da sociedade, que é 

precisamente o que se está perdendo com o uso do discurso do ódio e da divisão social, que 

ajuda não à penetração econômica de impérios (a principal crítica que se faz, em geral), mas à 

perda de valores comunitários e cidadãos, no próprio cerne da estrutura social.  
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Por muito tempo e ainda hoje, há alguns surdos que relutam e militam 

individualmente.Diante dessa afirmação, Bobbio  elucida que a “concepção individualista 

significa que primeiro vem o indivíduo (o indivíduo singular, deve-se observar), que tem valor 

em si mesmo, e depois vem o Estado, já que o Estado é feito pelo indivíduo e este não é feito 

pelo Estado”(2004, p. 76), desde que estes estejam lutando pela causa correta e busquem 

meios de efetivar direitos para todo uma comunidade, porque não civilização surda, esta luta 

mesmo que individual é válida.  

 

4. Por uma Cidadania surda  

 

 A terminologia “cidadão” passou a figurar na língua portuguesa pelo latim, adaptada 

da definição romana civis - aquele que está sujeito à civitas, surgindo, assim, o termo em 

língua portuguesa “cidadam/cidadão”, do qual o primeiro registro está datado no século XIII, 

mais precisamente no ano de 1269 (OLIVEIRA, 2006, p.39). 

Construir a Cidadania é satisfazer a contraparte da percepção de ameaças. Uma vez 

superada a existência de uma nobreza, mantida viva por lei e presente na norma do artigo 5º da 

CF, que diz “todos são iguais perante a Lei”, fica vívida, por um lado, a ideia de igualdade, 

mas de outro lado a possibilidade de diferencialismo. Esse diferencialismo não deve existir 

para discriminar negativamente.As distinções são positivas, seja para proteger as pessoas 

responsáveis pela gestão pública (foro privilegiado está sendo muito discutido, atualmente), 

seja para proteger a pessoa idosa (Estatuto do Idoso, com normas positivas para permitir 

acesso preferencial nas filas e nos estacionamentos). Por isso, a partir deste encaminhamento, 

cada vez mais fatias da população vêm buscando construir o seu próprio caminho de 

crescimento social, com normas que distingam o seu grupo positivamente.  

 Teóricos já lançaram mão de “naturalizar” a busca por igualizar parcelas da sociedade. 

Citando Locke, Botelho & Schwarcz(2012), ilustram:  

Não há nada de mais evidente do que isso: que criaturas da mesma espécie, do 
mesmo nível, nascidas sem distinção e com as mesmas vantagens da natureza e com 
o uso das mesmas faculdades, devem ser iguais entre si, sem subordinação ou 
sujeição (BOTELHO & SCHWARCZ, 2012, p.02). 
 

 E, com isso, surgem as mais diferentes faixas, comunidades, recortes sociais, etários e 

geográficos, que passam a possuir direitos a mais, no centro de um ideal de Cidadania muito 

incerto, que nasceu para recusar e mesmo excluir algumas corporações. É disso que tratam 

Botelho & Schwarcz(2012), quando dizem ser a Modernidade “é a manjedoura” da ideia de 

“direitos do homem”, tendo várias expressões que naturalizaram e ampliaram a sequência de 

valores vinculados à Humanidade, fazendo ver a ampliação de limites como o caminho da 
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realização cada vez maior do conceito de Cidadania, sabendo da pluralidade e da necessidade 

de incorporação de novos sujeitos de direito:  

os seus múltiplos significados gravitam, pois, em torno do universo de valores e 
práticas dos direitos e do reconhecimento de direitos que, por sua vez, fornecem o 
conteúdo e os limites da Cidadania(BOTELHO & SCHWARCZ, 2012, p.03).  
 

 Sendo limite, mas não uma situação estanque, trazem linhas que são móveis, conforme 

a mobilização do grupo, com vestes biológicas (mães, por exemplo), históricas (negrosou 

quilombolas), políticas (agentes penitenciários) ou culturais (aqui adentra o surdo, por 

exemplo), na esteira de garantir mais direitos nos limites atuais, sempre expansíveis da 

Cidadania.   

 Claro que são limites que se ampliam, mas que podem retornar com a perda, se não 

houver garantia de uma cláusula pétrea constitucional, como aquelas normas abrigadas no 

artigo 5º. da Carta Magna brasileira. Os direitos sociais são deste tipo, “retrátil”, em que um 

governo mais à direita pode recortar à vontade, conforme consiga suprir de recursos públicos 

os parlamentares que votam as matérias e precisam alimentar a matilha dos seus eleitores, 

circunscritos à sua jurisdição de votantes mais constantes. Governos mais à esquerda fazem o 

mesmo jogo de aquisição de votos e tornam a ampliação desses direitos o objeto jogado para a 

caça de votos do eleitorado. Esse é o jogo: por um lado, ampliação, sempre com bons motivos 

e bom pagamento; por outro lado, redução, e não com piores razões e não menores 

pagamentos.  Afirmam ainda acerca do conceito de Cidadania:  

Tomemos a acepção talvez mais consensual da Cidadania: a de que ser cidadão 
significa fazer parte de um todo maior, modernamente identificado a uma nação ou 
comunidade política específica e ter direitos garantidos pelo Estado, com o qual 
temos também deveres. Ser detentor legítimo de direitos e obrigações sugere, em 
primeiro lugar, que cidadania sempre envolve uma dinâmica de inclusão e exclusão, 
suas reivindicações de exclusão no usufruto de direitos, e se criamos critérios para 
incluir alguém estamos, necessariamente, também excluindo outros (BOTELHO & 
SCHWARCZ, 2012, p.03). 
 

 É neste esticar das fronteiras dos direitos e de tipos de cidadãos que orbita o mundo 

surdo. Os valores alçados a condicionantes normativas somente se fazem reais pela 

participação política nas várias instâncias decisórias. Mas haveria progresso sem luta? Como 

se sabe, o poder somente fará as leis que protejam quem seja capaz de se fazer ouvir. Essa é a 

regra da política. Os surdos, no que se sabe da sua atuação geral, pelo Brasil, nas suas 

associações, nem se prestaram a ser blackblockers (que confrontam a polícia e fazem quebra-

quebra), nem são do tipo pacifista, nem são (em geral, repito) os chamados “macacões 

brancos” (que vão em direção à polícia sem querer lhes revidar a violência, com os seus trajes 

defensivos). A chamada Comunidade Surda se caracteriza por uma organização eficaz e um 

centramento na norma de leis municipais, depois estaduais, depois federais, utilizando-se, 
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claro, das famílias, muitos não surdos, toda uma comunidade que os cerca, também 

mobilizados nesta ampliação de fronteiras da Cidadania, em busca da Cidadania surda plena, 

trabalhando nas bases do poder parlamentar de forma direta.  

 Enquanto os direitos sociais se conquistam muitas vezes com a emoção favorável das 

mídias televisivas e radiofônicas, pela viva aparição do engajamento de causas de duplo 

sentido (indígenas e desabrigados; negros e dependentes químicos; mulheres e 

desempregadas; etc.), outras vezes o argumento da força (Chiapas, Sem Teto urbanos; MST, 

antigamente; etc.) impele o jornalismo a assumir posturas muito divergentes. A exigência de 

Cidadania nem sempre garante concordância, exceto quando se consegue comprovar que a 

ampliação de direitos possa promover a qualidade de vida melhor para mais pessoas do que 

aquelas comunidades afetadas pela concessão de um maior número de vantagens. Kingsnorth 

expôs a dureza dessa luta desigual, tratando de rebeldes de Chiapas: “Somos produto de 

quinhentos anos de luta” (2003, p. 13). 

 Reivindicações globais de minorias enchem as ruas. Não os surdos. Estes sempre 

estiveram no mesmo lugar, entre a maioria. Não são necessariamente descendentes de surdos. 

Podem não repassar algum gene da surdez para os seus filhos e netos. Em Rondônia, muitas 

vezes são frutos da rubéola contraída no pré-natal. Assim, as causas das suas novidades em 

termos de direito são várias e flexíveis, mas bem reais, e a concessão atinge a um agrupamento 

sempre vasto e sempre carente, no meio de toda a população, talvez com maior presença do 

que se poderia pensar.  

 Isso é uma dificuldade, mas é também um facilitador, porque a sociedade pede paz, 

para viver. Por isso se deu um refluxo entre 2010 e 2017, nas manifestações que se rebelaram 

(movidos pela mídia remunerada) contra o governo popular eleito e não a favor de causas 

pontuais (KINGSNORTH, 2003). Assim, uma Cidadania de segunda classe é aceita apenas 

para que se estanquem os debates televisivos que hoje vemos surgir em Hong Kong, como 

existiu na “primavera árabe”, tipos que jamais imaginamos que fossem assumidos pelas 

comunidades surdas. Por isso, também, pode-se chamar de Cidadania surda, porque obtida nos 

bastidores dos parlamentos, no silenciamento das mídias tradicionais, sem qualquer revolta da 

comunidade financeira e sem qualquer menção de conquista de fatias de poder político para 

essa ampliação das fronteiras do direito.  

 Para fecharmos tudo isso e trazermos a contribuição proposta por esta pesquisa da 

existência de uma cidadania Surda, constituída, viva e atuante em seus direitos e deveres, 

vamos utilizar três autores, que justificam esta constituição de uma cidadania Surda. Libânio  

defende que “A prática da cidadania só adquire sentido se em seu horizonte estão os direitos 

de todos, a igualdade perante a lei, a defesa do bem comum”(2004, p. 158). Ao analisarmos 
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estes termos, percebemos que, sim, temos prática da cidadania presente dentro do povo e 

comunidades surdas. Marshall  acrescenta que “sociedades diferentes atribuirão direitos e 

deveres diferentes aos status de cidadão, pois que não existe qualquer princípio universal que 

determine direitos e deveres inalienáveis da cidadania em geral”(1950, p.84) e, ainda, Barbalet  

afirma que “o desenvolvimento da cidadania tem dois aspectos analiticamente distintos: há a 

inclusão de novas categorias de pessoas nos direitos de cidadania existentes, e há a inclusão de 

novos tipos de direitos de cidadania”(1989, p. 151).É com base nestas contribuições que 

concluímos que os surdos constituem elementos que os tornam cidadãos de uma sociedade 

menor, dentro de uma sociedade maior.Essa sociedade surda é detentora de direitos legais 

assegurados, porém ainda não permanentemente efetivos.Para clarificar melhor, os surdos não 

possuem um país próprio e nascem dentro de outras cidadanias prontas, porém como são 

linguístico e culturalmente diferentes da sociedade das quais surgem, formam, assim, uma 

nova concepção de cidadania, uma Cidadania Surda, que está se constituindo dentro das 

macro-cidadanias ouvintes existentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Primeiramente, devemos destacar que nesta pesquisa ficou dissociado o sujeito surdo 

do status de deficiente auditivo, porque a ausência ou minoramento da capacidade auditiva 

reduz e mesmo elimina grande parte das experiências humanas que seriam comuns em espaços 

cotidianos costumeiros a ouvintes, contudo, não impede a pessoa surda de viver plenamente a 

sua vida pessoal, social, cognitiva, coletiva, etc., exceto pela falta de acesso à realidade por 

meio da língua falada (seja qual for), verbalizada, mas mesmo assim algo compreendida, seja 

pelo conhecimento da escrita, seja pela leitura de lábios, seja por algum alcance de decibéis 

em falas de som altissonante.  

De modo geral, todavia, a sociedade que envolve as comunidades surdas (ditas 

“sociedades envolventes”) compreende o sujeito surdo sob um prisma estereotipado, como 

pessoa sem acesso à língua. A surdez, nesta conjuntura, passa a ser uma espécie de atestado de 

incapacidade relativa, pois ao não ouvir, a pessoa não conseguiria oralizar-se devidamente, 

nos parâmetros da cultura ouvinte, seja de modo pleno, seja mesmo parcialmente, dada a 

vinculação que a Sociedade estabelece entre a “deficiência” e a capacidade auditiva suficiente.  

A oferta de acesso ao entendimento linguístico ao sujeito surdo por meio da Libras 

passou a ser um imperativo legal e humanista decisivo, no âmbito das conquistas coletivas dos 

direitos de cidadania, devido à necessidade de superação deste hiato cultural. Tornou-se,então, 

uma reação à falta de políticas inclusivas, mas concretiza-se como direito social, obtido o seu 

reconhecimento no Brasil ainda no limiar do século XX. Fruto de uma História cercada por 

idas e vindas, desde a instituição do INES na cidade do Rio de Janeiro, comprova-se a 

necessária irredutibilidade dos direitos positivados, seja nas normas legais, como nos seus 

desdobramentos práticos.  

Para tanto, precisa ser demarcado o fortalecimento das comunidades surdas como dado 

após a regulamentação da Lei da Libras, agora no limiar do século XXI, por meio do Decreto 

n.º 5.626/2005, cujos objetivos principais são a difusão da língua e a inserção do 

tradutor/intérprete de Libras em todos os níveis de ensino. Os surdos, assim, começaram a ser 

mais percebidos na sociedade, bem como passa a ser identificada a sua língua pelo seu nome, 

fazendo com que cada vez mais outras comunidades percebessem esses sujeitos com a sua voz 

própria.  

A Lei n.º 13.146/2015, conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ressalta 

ainda mais a necessidade da efetivação dos direitos; quer romper as diversas barreiras 

encontradas pelos surdos diante da cultura ouvintista. Com isso, as barreiras enfrentadas pelos 

surdos, mais além da barreira da comunicação e da informação e a barreira tecnológica, 
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reduzem-se pela atitude social positiva derivada, embora o processo venha causando alguns 

prejuízos e descontentamentos aos surdos, devido à discriminação negativa que algumas 

denominações impuseram, recuperando estereótipos não culturalistas.  

Por outro lado, sabe-se que a Libras surge na vida do sujeito surdo como componente 

estrutural de conhecimento, como base linguística por excelência do sujeito, seja base 

comunicacional ou fundamento cultural estruturante, viabilizando, no caso, conhecimentos 

que a pessoa passa a deter por força das suas diferentes circunstâncias vitais, compartilhadas 

com grande comunidade minoritária na sociedade brasileira.  

A Libras é a língua materna dos surdos, utilizada nas comunidades surdas brasileiras e, 

em parte, possui relação com a língua portuguesa. Como língua gestual-visual, Libras, 

contudo, não contempla a totalidade do que é a Língua Portuguesa, porquanto esta possui 

atributos fonológicos, referenciais e culturais que a difere da língua oral.  

Haver estrutura própria em Libras implica, então, na necessidade de empregar 

metodologias de ensino aos surdos que tenham formas e materiais adaptados ao idioma. Do 

mesmo modo, a escrita da língua portuguesa como a modalidade da língua oficial que é 

cobrada aos surdos leva ao direito (e ao dever) de os membros das comunidades surdas serem 

bilíngues e, portanto, devendo adquirir conhecimentos na sua língua materna e na sua segunda 

língua, inter-relacionando e associando as suas vivências.  

Pensar na Libras como sendo hoje o nome da Língua Brasileira de Sinais, faz-nos vê-la 

como uma língua jovem, em crescente processo de rápida reformulação. Deve-se levar em 

conta, porém, que, além disso, as línguas de sinais, dada a sua flexibilidade, têm uma outra 

característica diferenciada das características das línguas fonológicas, pautando-se em 

mudanças recorrentes, uma e outra vez, pois como no caso da língua portuguesa, as palavras 

são criadas e os significantes ganham diversidade de significação quando surge a carência de 

nomear um certo referencial, criando, portanto, um determinado significante numa 

conversação. Este fato, paralelo ao que ocorre em línguas sonoras, é comprovado dentro das 

comunidades surdas, criadoras dos sinais existentes na língua.  

Um sinal, como se sabe, é criado derivado da necessidade de preencher uma lacuna no 

grupo conhecido de signos linguísticos muito prontamente. Assim, o sistema linguístico da 

Libras não é enrijecido como numa língua de civilização, como é o caso da língua portuguesa, 

um idioma com tradição e léxico estável e facilmente acessível, devido ao avanço tecnológico, 

que favorece a conectividade entre comunidades surdas de diversas regiões do País e 

disponibiliza os novos sinais, os seus significados, ampliando a sua difusão.  

Portanto, a Pesquisa certifica a existência de direitos assegurados aos surdos e 

propugna a necessidade de implementação de normas ditas “garantistas”, assegurando o 
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direito à diferença, destacando que o não ouvir não deve ser encarado como defeito, tampouco 

como doença, uma vez que os direitos da pessoa humana, no seio do princípio-fundamento da 

dignidade da pessoa humana, estão assegurados constitucionalmente, tornando a todos iguais 

no contexto da sua “diferença” e pondo o surdo como um criador da própria cidadania, sem 

nacionalidade, porém composta de cultura e elementos que caracterizam uma efetiva e real 

cidadania surda.  
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ANEXO 1  

Presidência da República  
Casa Civil  

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL  DE 2002. 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais -  
Regulamento 

Libras e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

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 lingüístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.  

Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil.  

Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 
assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de 
deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor.  

Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e 
do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, 
de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 
PCNs, conforme legislação vigente.  

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 
modalidade escrita da língua portuguesa.  

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 24 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Paulo 
Renato Souza 

Este texto não substitui o publicado no DOU de  25.4.2002 
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ANEXO 2  
Presidência da República  

Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  

DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de  
 abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da 
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.436, de 24 de abril de 
2002, e no art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,  

DECRETA: 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º Este Decreto regulamenta aLei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, eoart. 18 daLei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda 
auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando 
sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.  

Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.  

CAPÍTULO II  

DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA CURRICULAR  

Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 
formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 
cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de 
ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso 
normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação 
Especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para 
o exercício do magistério.  

§ 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de 
educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto.  

CAPÍTULO III  
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DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LIBRAS E DO INSTRUTOR DE LIBRAS  

Art. 4º A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino 
fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em 
curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua 
Portuguesa como segunda língua.  

Parágrafo único. As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no 
caput. 

Art. 5º A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso normal 
superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, 
viabilizando a formação bilíngüe.  

§ 1º Admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, a formação ofertada em nível médio na 
modalidade normal, que viabilizar a formação bilíngüe, referida no caput. 

§ 2º As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 

Art. 6º A formação de instrutor de Libras, em nível médio, deve ser realizada por meio de:  

I - cursos de educação profissional;  

II - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior; e  

III - cursos de formação continuada promovidos por instituições credenciadas por 
secretarias de educação.  

§ 1º A formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por organizações da 
sociedade civil representativa da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado 
por pelo menos uma das instituições referidas nos incisos II e III.  

§ 2º As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. 

Art. 7º Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja 
docente com título de pós-graduação ou de graduação em Libras para o ensino dessa disciplina 
em cursos de educação superior, ela poderá ser ministrada por profissionais que apresentem 
pelo menos um dos seguintes perfis:  

I - professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com 
formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de exame 
promovido pelo Ministério da Educação;  

II - instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e com 
certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério 
da Educação;  
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III - professor ouvinte bilíngüe: Libras - Língua Portuguesa, com pós-graduação ou 
formação superior e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, 
promovido pelo Ministério da Educação.  

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I e II, as pessoas surdas terão prioridade para 
ministrar a disciplina de Libras.  

§ 2º A partir de um ano da publicação deste Decreto, os sistemas e as instituições de 
ensino da educação básica e as de educação superior devem incluir o professor de Libras em 
seu quadro do magistério.  

Art. 8º O exame de proficiência em Libras, referido no art. 7º , deve avaliar a fluência no 
uso, o conhecimento e a competência para o ensino dessa língua.  

§ 1º O exame de proficiência em Libras deve ser promovido, anualmente, pelo Ministério 
da Educação e instituições de educação superior por ele credenciadas para essa finalidade.  

§ 2º A certificação de proficiência em Libras habilitará o instrutor ou o professor para a 
função docente.  

§ 3º O exame de proficiência em Libras deve ser realizado por banca examinadora de 
amplo conhecimento em Libras, constituída por docentes surdos e lingüistas de instituições de 
educação superior.  

Art. 9º A partir da publicação deste Decreto, as instituições de ensino médio que oferecem 
cursos de formação para o magistério na modalidade normal e as instituições de educação 
superior que oferecem cursos de Fonoaudiologia ou de formação de professores devem incluir 
Libras como disciplina curricular, nos seguintes prazos e percentuais mínimos:  

I - até três anos, em vinte por cento dos cursos da instituição;  

II - até cinco anos, em sessenta por cento dos cursos da instituição;  

III - até sete anos, em oitenta por cento dos cursos da instituição; e  

IV - dez anos, em cem por cento dos cursos da instituição.  

Parágrafo único. O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-
se nos cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliandose 
progressivamente para as demais licenciaturas.  

Art. 10. As instituições de educação superior devem incluir a Libras como objeto de 
ensino, pesquisa e extensão nos cursos de formação de professores para a educação básica, nos 
cursos de Fonoaudiologia e nos cursos de Tradução e Interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa.  

Art. 11. O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação deste Decreto, 
programas específicos para a criação de cursos de graduação:  
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I - para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngüe: Libras - Língua Portuguesa 
como segunda língua;  

II - de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa, como 
segunda língua para surdos;  

III - de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa.  

Art. 12. As instituições de educação superior, principalmente as que ofertam cursos de 
Educação Especial, Pedagogia e Letras, devem viabilizar cursos de pós-graduação para a 
formação de professores para o ensino de Libras e sua interpretação, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto.  

Art. 13. O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para 
pessoas surdas, deve ser incluído como disciplina curricular nos cursos de formação de 
professores para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, de nível 
médio e superior, bem como nos cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua 
Portuguesa.  

Parágrafo único. O tema sobre a modalidade escrita da língua portuguesa para surdos 
deve ser incluído como conteúdo nos cursos de Fonoaudiologia.  

CAPÍTULO IV  

DO USO E DA DIFUSÃO DA LIBRAS E DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA O  

ACESSO DAS PESSOAS SURDAS À EDUCAÇÃO  

Art. 14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas 
surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior.  

§ 1º Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto 

no caput, as instituições federais de ensino devem: I - promover cursos de 

formação de professores para:  

a) o ensino e uso da Libras;  

b) a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa; e  

c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas;  

II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e 
também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos;  

III - prover as escolas com:  
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a) professor de Libras ou instrutor de Libras;  
b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa;  

c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas  
surdas; e  

d) professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade lingüística  
manifestada pelos alunos surdos;  

IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, 
desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno 
contrário ao da escolarização;  

V - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre professores, alunos, 
funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos;  

VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na 
correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade 
lingüística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa;  

VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de 
conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo ou em 
outros meios eletrônicos e tecnológicos;  

VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 
comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com 
deficiência auditiva.  

§ 2º O professor da educação básica, bilíngüe, aprovado em exame de proficiência em 
tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode exercer a função de tradutor e 
intérprete de Libras - Língua Portuguesa, cuja função é distinta da função de professor 
docente.  

§ 3º As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como 
meio de assegurar atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva.  

Art. 15. Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras e o 
ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos, 
devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental, como:  

I - atividades ou complementação curricular específica na educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental; e  

II - áreas de conhecimento, como disciplinas curriculares, nos anos finais do ensino 
fundamental, no ensino médio e na educação superior.  

Art. 16. A modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, deve ser ofertada 
aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em turno distinto ao da 
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escolarização, por meio de ações integradas entre as áreas da saúde e da educação, 
resguardado o direito de opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade.  

Parágrafo único. A definição de espaço para o desenvolvimento da modalidade oral da 
Língua Portuguesa e a definição dos profissionais de Fonoaudiologia para atuação com alunos 
da educação básica são de competência dos órgãos que possuam estas atribuições nas unidades 
federadas.  

CAPÍTULO V  

DA FORMAÇÃO DO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA  
PORTUGUESA  

Art. 17. A formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa deve efetivarse 
por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua 
Portuguesa.  

Art. 18. Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, a formação de 
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por 
meio de:  

I - cursos de educação profissional;  

II - cursos de extensão universitária; e  

III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior 
e instituições credenciadas por secretarias de educação.  

Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por 
organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado 
seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso III.  

Art. 19. Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, caso não haja 
pessoas com a titulação exigida para o exercício da tradução e interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa, as instituições federais de ensino devem incluir, em seus quadros, profissionais 
com o seguinte perfil:  

I - profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência em Libras para 
realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com 
aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação 
em instituições de ensino médio e de educação superior;  

II - profissional ouvinte, de nível médio, com competência e fluência em Libras para 
realizar a interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com 
aprovação em exame de proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação 
no ensino fundamental; 

III - profissional surdo, com competência para realizar a interpretação de línguas de sinais 
de outros países para a Libras, para atuação em cursos e eventos.  

Parágrafo único. As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, 
estadual, municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste 
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artigo como meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à 
comunicação, à informação e à educação.  

Art. 20. Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, o Ministério da 
Educação ou instituições de ensino superior por ele credenciadas para essa finalidade 
promoverão, anualmente, exame nacional de proficiência em tradução e interpretação de 
Libras - Língua Portuguesa.  

Parágrafo único. O exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa função, 
constituída por docentes surdos, lingüistas e tradutores e intérpretes de Libras de instituições 
de educação superior.  

Art. 21. A partir de um ano da publicação deste Decreto, as instituições federais de ensino 
da educação básica e da educação superior devem incluir, em seus quadros, em todos os 
níveis, etapas e modalidades, o tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para 
viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos.  

§ 1º O profissional a que se refere o caput atuará:  

I - nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino;  

II - nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos 
curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas; e  

III - no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da instituição de ensino.  

§ 2º As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como 
meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à 
informação e à educação.  

CAPÍTULO VI  

DA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS SURDAS OU  

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem 
garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de:  

I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e ouvintes, com 
professores bilíngües, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental;  

II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos 
surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação 
profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade 
lingüística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - 
Língua Portuguesa.  
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§ 1º São denominadas escolas ou classes de educação bilíngüe aquelas em que a Libras e 
a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no 
desenvolvimento de todo o processo educativo.  

§ 2º Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado ao do atendimento 
educacional especializado para o desenvolvimento de complementação curricular, com 
utilização de equipamentos e tecnologias de informação.  

§ 3º As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II implicam a 
formalização, pelos pais e pelos próprios alunos, de sua opção ou preferência pela educação 
sem o uso de Libras.  

§ 4º O disposto no § 2º deste artigo deve ser garantido também para os alunos não 
usuários da Libras.  

Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem 
proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua 
Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e 
tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação.  

§ 1º Deve ser proporcionado aos professores acesso à literatura e informações sobre a 
especificidade lingüística do aluno surdo.  

§ 2º As instituições privadas e as públicas dos sistemas de ensino federal, estadual, 
municipal e do Distrito Federal buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como 
meio de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à 
informação e à educação.  

Art. 24. A programação visual dos cursos de nível médio e superior, preferencialmente os 
de formação de professores, na modalidade de educação a distância, deve dispor de sistemas 
de acesso à informação como janela com tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa e 
subtitulação por meio do sistema de legenda oculta, de modo a reproduzir as mensagens 
veiculadas às pessoas surdas, conforme prevê o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.  

CAPÍTULO VII  

DA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE DAS PESSOAS SURDAS OU  

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

Art. 25. A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Sistema Único de Saúde - SUS 
e as empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde, 
na perspectiva da inclusão plena das pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as 
esferas da vida social, devem garantir, prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de 
ensino da educação básica, a atenção integral à sua saúde, nos diversos níveis de 
complexidade e especialidades médicas, efetivando:  

I - ações de prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva;  

II - tratamento clínico e atendimento especializado, respeitando as especificidades de 
cada caso;  
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III - realização de diagnóstico, atendimento precoce e do encaminhamento para a área de 
educação;  

IV - seleção, adaptação e fornecimento de prótese auditiva ou aparelho de amplificação 
sonora, quando indicado;  

V - acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia fonoaudiológica;  

VI - atendimento em reabilitação por equipe multiprofissional;  

VII - atendimento fonoaudiológico às crianças, adolescentes e jovens matriculados 
na educação básica, por meio de ações integradas com a área da educação, de acordo com as 
necessidades terapêuticas do aluno;  

VIII - orientações à família sobre as implicações da surdez e sobre a importância 
para a criança com perda auditiva ter, desde seu nascimento, acesso à Libras e à Língua 
Portuguesa;  

IX - atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de serviços do 
SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à 
saúde, por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação; 
e  

X - apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do SUS para o 
uso de Libras e sua tradução e interpretação.  

§ 1º O disposto neste artigo deve ser garantido também para os alunos surdos ou com 
deficiência auditiva não usuários da Libras.  

§ 2º O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal, do Distrito 
Federal e as empresas privadas que detêm autorização, concessão ou permissão de serviços 
públicos de assistência à saúde buscarão implementar as medidas referidas no art. 3º da Lei nº 
10.436, de 2002, como meio de assegurar, prioritariamente, aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva matriculados nas redes de ensino da educação básica, a atenção integral à 
sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas.  

CAPÍTULO VIII 

DO PAPEL DO PODER PÚBLICO E DAS EMPRESAS QUE DETÊM CONCESSÃO  
OU PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO APOIO AO USO E DIFUSÃO DA 

LIBRAS  

Art. 26. A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, as 
empresasconcessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, 
direta eindireta devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio do uso 
edifusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, realizados 
porservidores e empregados capacitados para essa função, bem como o acesso às tecnologias 
deinformação, conforme prevê oDecreto nº 5.296, de 2004. 

§ 1º As instituições de que trata o caput devem dispor de, pelo menos, cinco por cento 
deservidores, funcionários e empregados capacitados para o uso e interpretação da Libras.§ 2º 
O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e doDistrito Federal, 
e as empresas privadas que detêm concessão ou permissão de serviçospúblicos buscarão 
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implementar as medidas referidas neste artigo como meio de assegurar àspessoas surdas ou 
com deficiência auditiva o tratamento diferenciado, previsto no caput. 

Art. 26. O Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos 
da administração pública federal, direta e indireta, deverão garantir às pessoas surdas ou com 
deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras 
e da tradução e da interpretação de Libras - Língua Portuguesa.(Redação dada pelo Decreto 
nº9.656, de 2018) 

§ 1º Para garantir a difusão da Libras, as instituições de que trata o caput deverão dispor 
de, no mínimo, cinco por cento de servidores, funcionários ou empregados com capacitação 
básica em Libras.(Redação dada pelo Decreto nº 9.656, de 2018) 

§ 2º Para garantir o efetivo e amplo atendimento das pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva, o Poder Público, as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos 
e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, poderão utilizar intérpretes 
contratados especificamente para essa função ou central de intermediação de comunicação que 
garanta a oferta de atendimento presencial ou remoto, com intermediação por meio de 
recursos de videoconferência on-line e webchat, à pessoa surda ou com deficiência 
auditiva.(Redaçãodada pelo Decreto nº 9.656, de 2018) 

§ 3º O Poder Público, os órgãos da administração pública estadual, municipal e distrital 
e as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos buscarão implementar as 
medidas referidas neste artigo como meio de assegurar às pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva o efetivo e amplo atendimento previsto no caput .(Incluído pelo Decreto nº 9.656, 
de2018) 

Art. 27. No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, bem como 
dasempresas que detêm concessão e permissão de serviços públicos federais, os 
serviçosprestados por servidores e empregados capacitados para utilizar a Libras e realizar a 
traduçãoe interpretação de Libras - Língua Portuguesa estão sujeitos a padrões de controle 
deatendimento e a avaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos, sob a 
coordenaçãoda Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
emconformidade com oDecreto nº 3.507, de 13 de junho de 2000. 

Parágrafo único. Caberá à administração pública no âmbito estadual, municipal e 
doDistrito Federal disciplinar, em regulamento próprio, os padrões de controle do atendimento 
eavaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos, referido no caput. 

Art. 27. No âmbito da administração pública federal, direta e indireta, e das empresas 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos federais, o atendimento prestado 
conforme o disposto no § 2º do art. 26 estará sujeito a padrões de controle de atendimento e de 
avaliação da satisfação do usuário dos serviços públicos, sob a coordenação da Secretaria de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em conformidade com o 
disposto noDecreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017. (Redação dada pelo Decreto nº 9.656, 
de2018) 

§ 1º Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, e as empresas 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos federais deverão publicar em seus 
sítios eletrônicos, inclusive em formato de vídeo em Libras, e em suas cartas de serviço as 
formas de atendimento disponibilizadas para as pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva.(Incluído peloDecreto nº 9.656, de 2018) 
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§ 2º Caberá à administração pública no âmbito estadual, municipal e distrital disciplinar, 
em regulamento próprio, os padrões de controle de atendimento e de avaliação da satisfação 
do usuário dos serviços públicos referidos no caput .(Incluído pelo Decreto nº 9.656, de 2018) 

CAPÍTULO IX  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 28. Os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem incluir em 
seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações previstas neste 
Decreto, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, 
servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e à realização da tradução e 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, a partir de um ano da publicação deste Decreto.  

Art. 29. O Distrito Federal, os Estados e os Municípios, no âmbito de suas competências, 
definirão os instrumentos para a efetiva implantação e o controle do uso e difusão de Libras e 
de sua tradução e interpretação, referidos nos dispositivos deste Decreto.  

Art. 30. Os órgãos da administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal, 
direta e indireta, viabilizarão as ações previstas neste Decreto com dotações específicas em 
seus orçamentos anuais e plurianuais, prioritariamente as relativas à formação, capacitação e 
qualificação de professores, servidores e empregados para o uso e difusão da Libras e à 
realização da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto.  

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 22 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Fernando 
Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2005 

* 
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ANEXO 3  

Presidência da República  
Casa Civil  

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.319, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010. 

Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete  
Mensagem de veto 

da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1o  Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.   

Art. 2o  O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2 (duas) 
línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da 
Libras e da Língua Portuguesa.   

           Art. 3o(VETADO)  

Art. 4o  A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, 
em nível médio, deve ser realizada por meio de:   

I - cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;   

II - cursos de extensão universitária; e   

III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior 
e instituições credenciadas por Secretarias de Educação.   

Parágrafo único.  A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por 
organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado 
seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso III.  

Art. 5o  Até o dia 22 de dezembro de 2015, a União, diretamente ou por intermédio de 
credenciadas, promoverá, anualmente, exame nacional de proficiência em Tradução e 
Interpretação de Libras - Língua Portuguesa.   

Parágrafo único.  O exame de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras - 
Língua Portuguesa deve ser realizado por banca examinadora de amplo conhecimento dessa 
função, constituída por docentes surdos, linguistas e tradutores e intérpretes de Libras de 
instituições de educação superior.   

Art. 6o  São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências:   
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I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, 
surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;   

II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades 
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis 
fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares;   

III - atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos 
concursos públicos;   

IV - atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das 
instituições de ensino e repartições públicas; e   

V - prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou 
policiais.   

Art. 7o  O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores 
éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em especial:   

I - pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação 

recebida;   

II - pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, sexo 
ou orientação sexual ou gênero;   

III - pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir;   

IV - pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por 
causa do exercício profissional;   

V - pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito 
social, independentemente da condição social e econômica daqueles que dele 
necessitem;   

VI - pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda.   

Art. 8o (VETADO)  

Art. 9o (VETADO)  

Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  1º  de  setembro  de 2010; 189o da Independência e 122o da República.   

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto  
Fernando Haddad  
Carlos Lupi 
Paulo de Tarso Vanucchi 
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Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.9.2010 

* 

 
ANEXO 4    

CAPÍTULO II  

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO  

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com 
sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com 
deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas 
e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.  

§ 1º Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade em destaque.  

§ 2º Telecentros comunitários que receberem recursos públicos federais para seu custeio 
ou sua instalação e lanhousesdevem possuir equipamentos e instalações acessíveis.  

§ 3º Os telecentros e as lanhousesde que trata o § 2º deste artigo devem garantir, no 
mínimo, 10% (dez por cento) de seus computadores com recursos de acessibilidade para 
pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o 
resultado percentual for inferior a 1 (um).  

Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet de que trata o art. 63 desta Lei deve ser 
observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 54 desta Lei.  

Art. 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir pleno 
acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica.  

Art. 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia fixa e móvel 
celular com acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, possuam possibilidade de 
indicação e de ampliação sonoras de todas as operações e funções disponíveis.  

Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos 
seguintes recursos, entre outros:  

I - subtitulação por meio de legenda oculta;  

II - janela com intérprete da Libras;  

III - audiodescrição.  

Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à 
difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em 
publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a 
garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação.  
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§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o abastecimento ou a atualização de 
acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, 
o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não 
ofertem sua produção também em formatos acessíveis.  

§ 2º Consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos 
e acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a 
substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes 
contrastes e impressão em Braille.  

§ 3º O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos 
científicos em formato acessível, inclusive em Libras.  

Art. 69. O poder público deve assegurar a disponibilidade de informações corretas e 
claras sobre os diferentes produtos e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação 
empregados, inclusive em ambiente virtual, contendo a especificação correta de quantidade, 
qualidade, características, composição e preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à 
segurança do consumidor com deficiência, em caso de sua utilização, aplicando-se, no que 
couber, osarts. 30 a 41 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 . 

§ 1º Os canais de comercialização virtual e os anúncios publicitários veiculados na 
imprensa escrita, na internet, no rádio, na televisão e nos demais veículos de comunicação 
abertos ou por assinatura devem disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os 
recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta Lei, a expensas do fornecedor do produto 
ou do serviço, sem prejuízo da observância do disposto nosarts. 36 a 38 da Lei nº8.078, de 11 
de setembro de 1990 . 

§ 2º Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, 
prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível.  

Art. 70. As instituições promotoras de congressos, seminários, oficinas e demais eventos 
de natureza científico-cultural devem oferecer à pessoa com deficiência, no mínimo, os 
recursos de tecnologia assistiva previstos no art. 67 desta Lei.  

Art. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza 
científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições 
de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva.  

Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o 
apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração 
pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia 
assistiva.  

Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da 
sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 
intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem.  

 

CAPÍTULO IV  

DO DIREITO À EDUCAÇÃO  
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Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 
alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.  

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma 
de violência, negligência e discriminação.  

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 
incentivar, acompanhar e avaliar:  

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida;  

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 
permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de 
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;  

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às 
características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em 
condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;  

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade 
escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas 
inclusivas;  

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a 
permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;  

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 
pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;  

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento 
educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de 
disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;  

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 
instâncias de atuação da comunidade escolar;  

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos 
linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a 
criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;  

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e 
continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional 
especializado;  
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XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 
especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de 
apoio;  

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de 
tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo 
sua autonomia e participação;  

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em 
igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;  

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 
profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 
respectivos campos de conhecimento;  

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a 
atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;  

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais 
integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes 
a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;  

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;  

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.  

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se 
obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de 
qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas 
determinações.  

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI 
do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:  

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, 
possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;          (Vigência) 

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas 
salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com 
habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras.    (Vigência) 

Art. 29. (VETADO).  

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas 
instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, 
devem ser adotadas as seguintes medidas:  

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições 
de Ensino Superior (IES) e nos serviços;  



97 
 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para 
que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia 
assistiva necessários para sua participação;  

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 
necessidades específicas do candidato com deficiência;  

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência;  

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, 
tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 
solicitação e comprovação da necessidade;  

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação 
que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da 
modalidade escrita da língua portuguesa;  

VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras.  
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ANEXO 5 PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
LEI Nº 2.629 , DE 05 DE AGOSTO DE 2019.  
“Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e Dispõe sobre o 
exercício profissional e condições de trabalho do profissional 
tradutor, guia-intérprete e intérprete de  
Libras."  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição  
que lhe confere o inciso IV, do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.  
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, 
aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:  
Art. 1º. Esta Lei regulamenta a profissão e o exercício da profissão de tradutor, guia-
intérprete e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Art. 2º. O tradutor e 
intérprete terá competência para realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira 
simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da 
Língua Portuguesa.  
Art. 3º. A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua 
Portuguesa, em nível médio e ou superior, deve ser realizada por meio de: I 
- Cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os 
credenciou;  
II - Cursos de extensão universitária;  
III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação e ou organizações da 
sociedade civil representativas da comunidade surda.  
IV - Submissão do profissional por exame prático com avaliação por meio de 
banca composta por profissionais e surdos que compõem as instituições públicas 
credenciadas ao MEC e as organizações da sociedade civil representativas da 
comunidade surda devidamente habilitada e credenciada.  
Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por 
organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o 
certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no inciso III. Art. 4º. O 
exercício da profissão de tradutor, guia-intérprete e intérprete é privativo:  
I - Dos portadores de diploma em cursos superiores de bacharelado em  
tradução e interpretação em Libras - Língua Portuguesa ou em Letras com habilitação em  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
tradução e interpretação de Libras e Língua Portuguesa, oficiais ou reconhecidos pelo 
Ministério da Educação.  
II – Dos portadores de diploma em cursos superiores em outras áreas que, na 
data de publicação desta lei, tenham sido aprovados em exame de proficiência em 
tradução e interpretação em Libras - Língua Portuguesa.  
III – Dos portadores de diploma em cursos superiores em outras áreas que 
possuírem diplomas de cursos de extensão, formação continuada ou especialização, 
com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta horas) e tenham sido 
aprovados em exame de proficiência em tradução e interpretação em Libras - Língua 
Portuguesa. IV – Dos profissionais habilitados nos termos do art. 4º da Lei no 
12.319, 1º de setembro de 2010, até a data de publicação desta Lei.  
V - Dos profissionais que comprovarem atuação de 5 anos, ate a publicação 

desta lei.  
VI – Dos portadores de certificado de exame de proficiência em Tradução e  
Interpretação de Libras - Língua Portuguesa, até a data de publicação desta lei.  
§ 1º - O exame de proficiência em Tradução e Interpretação de Libras -  
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Língua Portuguesa de que tratam os incisos II, III e VI do caput deste artigo deve ser 
realizado por banca examinadora de instituições de ensino superior que ofereçam os 
cursos de graduação em Tradução e Interpretação em Libras - Língua Portuguesa ou em 
Letras com habilitação e interpretação e ou organizações da sociedade civil representativas 
da comunidade surda.  
§ 2º - A comprovação do período de atividade profissional a que se refere o inciso 
II do caput deste artigo deverá ser feita nos termos do regulamento desta lei.  
§ 3º - A formação do guia-intérprete será realizada por meio de curso específico ou de 
extensão universitárias credenciadas pelo Ministério da Educação ou Secretarias 
Municipais ou Estaduais de Educação.  
Art. 5º. Para os efeitos dessa lei é considerado:  
I - Tradutor e intérprete o profissional que atua na mobilização de textos 
escritos, orais e sinalizados de Libras para Língua Portuguesa ou vice-versa; II 
- Guia-intérprete o profissional que domina diversas formas de comunicação 
utilizadas pelas pessoas com surdo cegueira.  
Parágrafo Único. A atividade profissional de tradutor, guia-intérprete e intérprete de 
Libras - Língua Portuguesa acontece em qualquer área ou situação em que pessoas 
surdas e surdo cegas precisem estabelecer comunicação com não falantes de sua língua 
em quaisquer contextos possíveis.  
Art. 6º. São atribuições são atribuições do tradutor, guia-intérprete e intérprete, 
no exercício de suas competências:  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
I - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos cegos, 
surdo cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa. Il - 
Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-
pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, 
médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares.  
Ill - Atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos cursos 
públicos.  
IV - Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades fim das 
instituições de ensino e repartições públicas.  
V - Prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos 
administrativos ou policiais.  
VI - Atuar na tradução de atividades e materiais artístico culturais a fim de 
prestar acessibilidade para o público usuário da Libras.  
Art. 7º. O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores 
éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e do surdo 
cego, em especial:  
I - Pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da 
informação recebida.  
II - Pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, 
gênero ou orientação sexual.  
III - Pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couberem 
traduzir.  
IV - Pela postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar em 
virtude do exercício profissional.  
V - Pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um 
direito social, independentemente da condição social e econômica daqueles que 
dele necessitem.  
VI - Pelo conhecimento das especificidades das comunidades surda e surdo 
cegos.  
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Art. 8º. A atuação do profissional tradutor intérprete de LIBRAS devera compatível 
com seu nível de formação tal como:  
| – Instituições de Ensino superior deverá o profissional ser formado e classificado 
compatível para tal.  
Il – Instituições de Ensino Básico e médio poderá o profissional ter habilitação de nível 
médio e ou superior desde que aprovado em banca examinadora de instituições de 
ensino superior e ou organizações da sociedade civil representativas da comunidade 
surda.  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
Art. 9º. A duração do trabalho dos profissionais de que trata essa Lei será de 6 (seis) 
horas diárias ou de 30 (trinta horas semanais).  
Parágrafo único. O trabalho de tradução e interpretação superior a uma hora de 
duração deverá ser realizado em regime de revezamento, com, no mínimo, 2 (dois) 
profissionais.  
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
HILDON DE LIMA CHAVES  
Prefeito  
Projeto de Lei nº 3.868/2019.  
Autoria: Vereador Márcio Oliveira 

 


