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Resumo Este relato de experiência apresenta os estágios realizados em L1, L2 e Literatura Surda 

(LS) na Escola Municipal Tengatuí Marangatu e na UFGD, ocorridos no ano de 2012, nas aulas de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), disciplina de conclusão de curso Letras-Libras, EaD 

UFSC. Dentro destas práticas, obtivemos o direito de ser reconhecidos pela prática pedagógica 

diferenciada e realizada por um/uma professor/professora surda, devido à diferença da Cultura e 

Identidade Surdas, dentro da instituição escolar. Sobre a Libras como L1 e LS, preferimos ofertar 

juntos, dentro da Política Nacional de Educação Inclusiva, adotada pelo Governo Federal Brasileiro 

desde 2006. O Governo Federal adota um ensino diferenciado para todas pessoas com deficiência, o 

chamado Atendimento Educacional Especializado (AEE), nesta área vamos focar o AEE para Pessoa 

com Surdez. Sabemos que não existe o ensino da L1, e principalmente a LS (Literatura Surda), pois 

o foco maior do atendimento é ofertar apenas ajuda para a evolução das potencialidades dos alunos 

surdos. E principalmente também, o Ensino da Língua Portuguesa como prioridade maior de ajuda 

para os alunos surdos. É o que eu observei durante as experiências do estágio. Há muita preocupação 

com a segunda língua, ficando um pouco de lado, o ensino da língua materna (L1), a Libras. Durante 

o estágio em L1, os alunos surdos-indígenas tiveram a oportunidade de conhecer a gramática da 

Libras (Língua Brasileira de Sinais) e Escrita de Sinais Básico. Obtivemos riquezas de criação de 

sinais, graças aos artefactos culturais indígenas da etnia Guarani, no qual os alunos surdos-indígenas 

pertencem, que se deve pela riqueza das imagens e também a lembrança da vivência visual da própria 

cultura. Para propor a disciplina de Literatura Surda, que nada existe no AEE, foi necessário mostrar 

que a Literatura Surda é o método de resgate e preservação da Identidade e Comunidade Surda. Foram 

elaborados bons filmes curtos sobre o tema conhecido por eles mesmo. O estágio em L2 exigiu uma 

nova postura e também estratégias de ensino diferenciado, pois como “professor surdo” é diferente 

do “professor ouvinte”, isso fez com que os alunos ouvintes se surpreendessem com a nova novidade. 

Tudo foi planejado para que a comunicação ocorresse em expressões corporais e também um pouco 

do conhecimento em Língua Portuguesa Brasileira. No final desta experiência, obtive a capacidade 

de lecionar de formas diferentes, mesmo sendo surda, nada me impediu e também me propôs 

oportunidades de vivenciar o Ensino da Libras. 
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