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Estabelece a prioridade das pessoas surdas no
exercício do cargo de instrutor e/ou professor
de Libras no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei.

Art. 1º Fica estabelecida a prioridade das pessoas surdas no exercício do cargo de instrutores/professores
de Libras.

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a forma de comunicação e
expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria,
constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas no Brasil.

Art. 2º Sobre a formação do professor de LIBRAS entende-se:

§1º A formação de docentes para o ensino de LIBRAS nas séries finais do ensino fundamental 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.

§2º 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/Pedagogia Bilingue ou curso normal superior, em
que LIBRAS e Língua Portuguesa tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Libras é a Língua Brasileira de Sinais para pessoas surdas, ou seja, é a forma de comunicação e expressão,
em que o sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas
no Brasil.

1



Projeto de lei - poxn9jqb

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Libras é uma língua oficial, reconhecida no Brasil através da Lei Federal 10.346 de 24 de abril de 2002, e do
Decreto Federal 5.626 de 22 de dezembro de 2005.

O presente Projeto de Lei pretende fazer valer a prioridade das pessoas surdas no exercício do cargo de
instrutor/professor de Libras.

Porém, à revelia da Lei Federal e do Decreto, muitos não só ignoram essa prioridade como criam uma série
de impedimentos para profissionais surdos ocuparem cargos na docência da Libras.

Diante do exposto, para combater esse descaso e da importância da matéria, solicito aos meus nobres pares
a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Setembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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