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Resumo III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade” – Lisboa/Portugal ENSINO 

DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS A Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como a língua materna da 

comunidade surda, contudo, deixa claro que esta não poderá substituir a modalidade escrita da língua 

portuguesa. Levando em consideração o disposto na referida lei e, também, daquilo de que trata o 

Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, o programa “A Formação de Professores para a 

Implementação de uma Educação Bilíngue para Surdos”, aprovado pelo edital PROEXT/MEC/SESu 

– 001/2013, vem, desde o início do ano, trabalhando com ações de formação que busquem por em 

prática as principais ações da legislação vigente a cerca da educação de surdos. Aqui se dará ênfase 

ao ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos. O objetivo do programa, no que 

tange ao ensino acima citado, é o de formar quarenta pessoas com o curso de ensino de português 

para surdos. O público alvo desse curso são professores de língua portuguesa, alunos concluintes do 

curso de letras/português e professores que atuam nas salas de Atendimento Educacional 

Especializado – AEE. Em nossa região, de modo geral, o ensino de língua portuguesa como segunda 

língua para surdos se dá por meio de professores que muitas vezes não possuem formação adequada 

para este fim, dessa forma, tais professores, não possuem metodologias específicas para a realização 

do trabalho pedagógico com aluno com surdez, e isso acaba frustrando e desestimulando o aluno a 

frequentar a escola, causando assim o fracasso escolar do mesmo. É aceitável que muitas vezes esse 

déficit se dá por conta da pouca oferta de formação continuada que contemple esses professores, por 

outro lado, pode ocorrer um descaso por parte deles e, mesmo havendo tais ofertas, não buscam se 

atualizar. A proposta do curso em questão é justamente ir ao encontro desses professores que lidam 

diretamente, ou que lidarão, com alunos surdos e capacitá-los no que se refere ao ensino de português 

para surdos. Muitas vezes esses professores se encontram no AEE, contudo, não são todas as escolas 

que possuem este tipo de atendimento, o que acaba dificultando, ainda mais, o trabalho do professor, 

visto não poder dispor de toda a sua atenção ao aluno surdo. Além disso, as praticas pedagógicas 

inadequadas são um dos maiores problemas no processo de escolarização do aluno surdo, 

desfavorecendo lhe ao aprendizado ideal. Nessa perspectiva, compreende-se a importância do 

programa para a educação de surdos em Santarém e região Oeste do Pará Brasil. 
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