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Este trabalho visa analisar como se dá o ensino de Língua Portuguesa como 

segunda Língua (L2) para alunos surdos e identificar no trabalho docente estratégias 

metodológicas que consigam reduzir o número de alunos que tem ficado as margens 

do processo educacional em se tratando de alunos surdos inseridos no ensino 

regular uma vez que não basta inclui-los dentro da heterogeneidade do ambiente 

escolar. De acordo com o decreto 5. 626/05 o ensino de Língua Portuguesa para a 

pessoa surda foi determinado na modalidade escrita e como segunda língua – L2. 

Dessa forma, ensinar uma língua escrita para quem desconhece a oralidade é um 

amplo desafio para alguns docentes que se deparam com alunos surdos em sala de 

aula. Segundo Quadros (2006) a língua de sinais tem um papel fundamental no 

processo de ensino aprendizagem do português seria essa uma maneira de inclusão 

o ensino partindo da própria língua desse aluno para só assim mediar o ensino de 

outra língua “os surdos que utilizam a LIBRAS podem discutir filosofia, literatura ou 

política, além de esportes, trabalho, moda, e utilizá-la com função estética para fazer 

poesias, histórias, teatro e humor” (Brasil/MEC 2006, p.25).Conforme o exposto 

acima o professor de Língua Portuguesa como segunda língua deve atuar em uma 

perspectiva bilíngue que abrange o domínio da língua de sinais e por meio desta 

ministrar suas aulas. Segundo Martins e Machado (2009) é necessário que os 

professores estejam “preparados” para desenvolver estratégias, oportunizando que 

as diversas esferas sejam utilizadas para a construção de um novo conhecimento a 

partir da Libras. Deste modo os caminhos percorridos pelas pesquisas da área 

permitem esclarecer uma série de questões, desde a forma como o professor ensina 

quanto à organização de conteúdo, processos e como lida com os alunos. Este 



 

 

trabalho se justifica pela importância do ensino da Língua Portuguesa como L2 para 

alunos surdos, o que já demonstra que ações estão sendo realizadas para a 

inclusão dos alunos surdos no contexto escolar. Os resultados parciais da pesquisa 

ainda em andamento possibilitaram constatar a importância da Língua Portuguesa 

para a real inclusão dos alunos surdos. O trabalho foi fundamentado pela pesquisa 

bibliográfica que segundo Marconi e Lakatos (2003), abarca toda a bibliografia 

tornada pública relacionada ao tema de pesquisa, desde jornais, livros e revistas, a 

monografias, teses e artigos eletrônicos os quais possibilitam ao pesquisador o 

contato direto com essas fontes. 
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