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Resumo: Os alunos surdos têm experiência visual diferente é característica da 

surdez que comunidade linguístico-cultural específica. O Atendimento Educacional 

Especializado – AEE tem três momentos para ensinar os alunos surdos: o AEE de 

Libras, o AEE em Libras e o ensino Língua Portuguesa segunda língua no AEE. 

Essa pesquisa tem estágio início e objetivo pesquisa é reflexão como perfil 

professores de Língua Portuguesa no AEE de Escola Estadual cidade interior de 

Minas Gerais e formação dos professores AEE dos alunos surdos que ensinar LP 

para alunos surdos. Pergunta de pesquisa tem: Qual formação inicial dos 

professores AEE ensinar LP segunda língua para surdos? Justificativa pesquisa é 

ausência trabalhos que investigar formação de professores e também importância 

pesquisa para informações futuras sobre ensinar Língua Portuguesa segunda língua 

para surdos no AEE e formação de professores. Autores fundamentação teórica 

para discussão, Karnopp (2012), Lodi (2004), Botelho (2002), Martins e Machado 

(2009), outros autores sobre discussão temática. Documentos oficiais da Lei 

10.436/02, o Decreto 5.626/05 e o Decreto 7.611/11 importantes para melhor 

discussão na pesquisa. Aprendizagem leitura e escrita aluno surdo é desafio para 

professor do AEE que formação importante para influências de práticas do professor 

que desenvolver estratégias para ensinar segunda língua para surdos. Escolas têm 

comunicação maioria é Língua Portuguesa e ensinar LP para surdos necessidade 

estratégias outras diferentes ensinar LP para alunos ouvintes. Essa pesquisa vai 



 

 

acontecer questionários para professores de Língua Portuguesa segunda língua 

para surdos no Atendimento Educacional Especializado, é metodologia qualitativa. 

Pesquisadora surda junto com intérpretes para comunicação com professores do 

AEE se não saber Libras e também pesquisa com pesquisadora ouvinte que área 

Letras e formação Língua Portuguesa. Para reflexão de aquisição de Língua 

Portuguesa segunda língua para surdos no AEE é importante também como 

formação dos professores que ensinar LP para surdos no Atendimento Educacional 

Especializado. Importante para pesquisa é entendimento que alunos surdos 

aprender segunda língua, mas antes saber primeira língua, a Língua Brasileira de 

Sinais, para entender e significado palavras, escrita de textos e mundo novo 

significado.  
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