
 

 

 

                                                                

 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRIMEIRO CONTATO COM A LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) NO CENTRO DE APOIO AO 

RESUMO 

Os processos de aprendizado de L1 e L2 possuem várias diferenças metodológicas, torna
se semelhante se ensinado simultaneamente. Se posterior à aquisição da L1, a etapa torna
se um processo de aprendizagem. No cenário de aprendizes não surdos, em que muita
vezes, possuem contato nulo com línguas viso
sobre a dependência da comunicação de forma oralizada. A problemática central do 
trabalho desmembra-se em duas questões: relato da experiência do primeiro contato com a
LIBRAS por alunos ouvintes e quais mudanças ocorreram na perspectiva da importância do 
aprendizado da língua. O Centro de Apoio ao Surdo (CAS), oferece o curso de LIBRAS 
básico até avançado com intuito de ensiná
direcionados para formação de tradutores e intérpretes de Libras. Os cursos oferecidos são 
destinados à comunidade não surda e as vagas são dispostas em quatro tipos de 
prioridades: (i) familiares diretos de surdos ou de convivência contínua com o mesmo; (ii) 
parentes de contato esporádico com surdos; (iii) funcionários de instituições para 
atendimento da comunidade surda; (iv) comunidade geral com interesses particulares. Em 
2019, o CAS recebeu 120 solicitações para o curso de libras básico nível 1A, porém, devid
à grande procura e visando uma forma de seleção viável, realizou
aleatória. Visto que 17 pessoas, de maioria não surda, foram contempladas com as vagas 
disponíveis, sendo que parte da turma teve seu primeiro contato com a língua du
curso ministrado. As aulas eram ministradas semanalmente, e, ao longo do semestre, a 
didática utilizada pelo professor surdo proporcionou momentos de interação e troca de 
conhecimentos com os demais estudantes não surda de diferentes idades, escola
formações profissionais, diretamente com membros da comunidade surda. Após a vivência 
no curso, na consideração conjunta da turma, foi feita uma pesquisa avaliativa sobre o 
semestre cursado. A qualidade das aulas foi avaliada como excelentes, jun
qualificação do nível de aprendizado nelas. Uma autoavaliação foi realizada sobre a 
qualidade da dedicação durante as aulas e nos estudos pós
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Os processos de aprendizado de L1 e L2 possuem várias diferenças metodológicas, torna
se semelhante se ensinado simultaneamente. Se posterior à aquisição da L1, a etapa torna
se um processo de aprendizagem. No cenário de aprendizes não surdos, em que muita
vezes, possuem contato nulo com línguas viso-gestuais ou mesmo com surdos, se deparam 
sobre a dependência da comunicação de forma oralizada. A problemática central do 

se em duas questões: relato da experiência do primeiro contato com a
LIBRAS por alunos ouvintes e quais mudanças ocorreram na perspectiva da importância do 
aprendizado da língua. O Centro de Apoio ao Surdo (CAS), oferece o curso de LIBRAS 
básico até avançado com intuito de ensiná-la como L2, além de fornecer cursos 

nados para formação de tradutores e intérpretes de Libras. Os cursos oferecidos são 
destinados à comunidade não surda e as vagas são dispostas em quatro tipos de 
prioridades: (i) familiares diretos de surdos ou de convivência contínua com o mesmo; (ii) 

entes de contato esporádico com surdos; (iii) funcionários de instituições para 
atendimento da comunidade surda; (iv) comunidade geral com interesses particulares. Em 
2019, o CAS recebeu 120 solicitações para o curso de libras básico nível 1A, porém, devid
à grande procura e visando uma forma de seleção viável, realizou-se um sorteio de forma 
aleatória. Visto que 17 pessoas, de maioria não surda, foram contempladas com as vagas 
disponíveis, sendo que parte da turma teve seu primeiro contato com a língua du
curso ministrado. As aulas eram ministradas semanalmente, e, ao longo do semestre, a 
didática utilizada pelo professor surdo proporcionou momentos de interação e troca de 
conhecimentos com os demais estudantes não surda de diferentes idades, escola
formações profissionais, diretamente com membros da comunidade surda. Após a vivência 
no curso, na consideração conjunta da turma, foi feita uma pesquisa avaliativa sobre o 
semestre cursado. A qualidade das aulas foi avaliada como excelentes, jun
qualificação do nível de aprendizado nelas. Uma autoavaliação foi realizada sobre a 
qualidade da dedicação durante as aulas e nos estudos pós-aula em que as respostas 
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Os processos de aprendizado de L1 e L2 possuem várias diferenças metodológicas, torna-
se semelhante se ensinado simultaneamente. Se posterior à aquisição da L1, a etapa torna-
se um processo de aprendizagem. No cenário de aprendizes não surdos, em que muitas 

gestuais ou mesmo com surdos, se deparam 
sobre a dependência da comunicação de forma oralizada. A problemática central do 

se em duas questões: relato da experiência do primeiro contato com a 
LIBRAS por alunos ouvintes e quais mudanças ocorreram na perspectiva da importância do 
aprendizado da língua. O Centro de Apoio ao Surdo (CAS), oferece o curso de LIBRAS 

la como L2, além de fornecer cursos 
nados para formação de tradutores e intérpretes de Libras. Os cursos oferecidos são 

destinados à comunidade não surda e as vagas são dispostas em quatro tipos de 
prioridades: (i) familiares diretos de surdos ou de convivência contínua com o mesmo; (ii) 

entes de contato esporádico com surdos; (iii) funcionários de instituições para 
atendimento da comunidade surda; (iv) comunidade geral com interesses particulares. Em 
2019, o CAS recebeu 120 solicitações para o curso de libras básico nível 1A, porém, devido 

se um sorteio de forma 
aleatória. Visto que 17 pessoas, de maioria não surda, foram contempladas com as vagas 
disponíveis, sendo que parte da turma teve seu primeiro contato com a língua durante o 
curso ministrado. As aulas eram ministradas semanalmente, e, ao longo do semestre, a 
didática utilizada pelo professor surdo proporcionou momentos de interação e troca de 
conhecimentos com os demais estudantes não surda de diferentes idades, escolaridades e 
formações profissionais, diretamente com membros da comunidade surda. Após a vivência 
no curso, na consideração conjunta da turma, foi feita uma pesquisa avaliativa sobre o 
semestre cursado. A qualidade das aulas foi avaliada como excelentes, juntamente com a 
qualificação do nível de aprendizado nelas. Uma autoavaliação foi realizada sobre a 

aula em que as respostas 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

manifestaram um retorno variado, sendo a maioria positiva. Todos os alunos 
desejo de continuar com o aprendizado da LIBRAS, sendo que 82% desejam continuar 
aprendendo habitualmente e o restante deseja continuar a aprender posteriormente. Os 
alunos afirmaram sobre a importância da convivência com o surdo e da expansão
aprendizagem da língua para todo o território nacional, incentivando assim, um apoio maior 
para instituições de ensino da língua de sinais, devido à sua relevância social. Já que nos 
cursos para comunidade atingem profissionais de áreas essenciais para
paciente, como saúde e segurança pública. Como resultados dessa pesquisa, é possível 
afirmar que a experiência no CAS, como primeiro contato, gerou uma mudança de 
perspectiva de forma positiva, e na perspectiva em relação à LIBRAS e à comun
surda, assim sendo possível conhecer mais da cultura surda, que apesar de presente 
vivamente no país, encontra-se distante do dia a dia da maior parte da comunidade ouvinte.
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