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semestral: 60h 

Créditos: 

4 

Distribuição da carga horária semestral 
Teórica Exercício Laboratório 

45 15 - 

Ementa: 

 

Ensino, aplicação e difusão da Língua Brasileira de Sinais como meio de comunicação objetiva 
e utilização corrente das comunidades de surdos do Brasil. Trajetória histórica da Língua 
Brasileira de Sinais – Libras e da Educação de Surdos. A Libras como direito linguístico e fator 
de inclusão social da pessoa surda nos espaços públicos. A Libras no contexto legal e 
educacional. A aquisição do não-surdo à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a modalidade 
diferenciada para a comunicação (visual-espacial). Estudos linguísticos das Línguas de Sinais, 
conhecimento dos aspectos das identidades, diferenças e culturas do mundo surdo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Conhecer o surdo como sujeito bilíngue e multicultural; 
2. Identificar o sistema linguístico da Língua Brasileira de Sinais - Libras; 
3. Instrumentalizar na compreensão e uso da Libras; 
4. Distinguir as abordagens educacionais para surdos que vigoraram ao longo dos anos. 

 

Conteúdo programático:  

 

Unidade I – Aspectos sociais, históricos, culturais da surdez. 

Unidade II – Libras em contexto. 

     Unidade III – Educação, política e surdez 
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Metodologia: 

 

Aulas síncronas dialogadas com o uso de leituras e discussão. Aulas assíncronas abordando 
atividades individuais ou em grupo com orientação prévia do professor com fins a produção de 
leituras, práticas do contexto de Libras básico e seminário. 

Serão utilizados textos digitais, plataformas digitais, softwares para envio de mensagens. 

As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a 
que se destina aquela disciplina específica, facultando-se ao aluno seu direito de não ser 
gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. 
Levará em conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos 
agentes envolvidos no processo Ensino-aprendizagem. 
Em acolhimento ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – EARTE- 
aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos se dividirão 
nas modalidades síncronas e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas 
do Gsuite. 
As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as estudantes e do/a 
docente, em tempo real, contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, 
dar-se-ão pela plataforma do Google Meet de videoconferência, pelo ambiente virtual do 
Classroom, e pelo Google Apresentações, Google Jamboard. Tais atividades síncronas 
respeitarão o percentual mínimo de 25% da carga horária total da disciplina. 
As atividades assíncronas, que não acontecerão em tempo real, organizar-se-ão por meio do 
ambiente do Classroom pela Pasta da turma, utilizando o Google Drive, Google Docs e 
Google Forms. Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se 
julgar necessário durante o semestre. 

 

 

Critérios/Processos de avaliação da aprendizagem: 
 
A avaliação se constituirá de um processo dinâmico, desenvolvendo-se durante todo o 
decurso da disciplina, possibilitando o crescimento dos estudantes e do professor por 
meio da mediação e apropriação do conhecimento, elegendo as seguintes atividades 
avaliativas: 

 
a) Seminário 
b) Atividades de participação 
c) Atividades de produção 

 

Bibliografia básica: 

 

FELIPE, T. LIBRAS em contexto: curso básico. Brasília: MEC, 2001. 
QUADROS, R.M. KARNOPP, L.B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingúísticos. 
Porto Alegre: Artmed, 2004, 
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QUADROS. R. M. Educação de surdos a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1999. 
 

Bibliografia complementar: 

 
MAZZOTTA, Marcos J. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. São 
Paulo: Cortez, 1996. 
SKLIAR, C. Educação e Exclusão: Abordagens sócio- Antropológicas. Porto Alegre: 
Mediação, 1999. 
LODI, A. C. B. (Org). Letramento e minorias. Porto Alegre. Editora Mediação, 2002. 
THOMA, A. da S. e LOPES, M. C. (orgs). A Invenção da Surdez. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2004. 

FERREIRA-BRITO, L. Por Uma Gramática da Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, UFRJ, 1995. 

 

Observação: Para esse Semestre Especial, a bibliografia a ser utilizada será a seguinte: 

 

SILVA, Vilmar. Educação de Surdos: uma releitura da primeira escola pública para surdos em 

Paris e do Congresso de Milão em 1880. Estudos Surdos I – Ronice Muller de Quadros (Org.) – 

Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2006. 

 

Cronograma: 

 

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com aulas síncronas e assíncronas em período 

especial. 

 

1a  aula síncrona: Apresentação da disciplina, nivelamento dos estudantes, levantamento das demandas 

acerca dos materiais estudados e as práticas do contexto de Libras básico.  

Aulas assíncronas: Estudo de texto para discussão da autora Vilmar Silva - Educação de Surdos: uma 

releitura da primeira escola pública para surdos em Paris e do Congresso de Milão em 1880.  

 

2a  aula síncrona: Discussão do texto da autora Vilmar Silva - Educação de Surdos: uma releitura da 

primeira escola pública para surdos em Paris e do Congresso de Milão em 1880. 

Aulas assíncronas: Praticando o alfabeto manual da Libras e a datilologia. 

 

3a  aula síncrona: Apresentação dos/as discentes os nomes da família em datilologia da Libras. 

Aulas assíncronas: Estudo de texto para discussão da Lei Federal no 10.436 sobre o reconhecimento da 

Libras e do Decreto Federal no 5.626 sobre a Libras como inclusão curricular obrigatória nas 

licenciaturas e fonoaudiologia, educação de surdos, AEE, equipe de profissionais, acessibilidade da 

saúde e do comércio. 

 

4a  aula síncrona: Discussão dos textos da Lei Federal no 10.436 e do Decreto Federal no 5.626. 
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Aulas assíncronas: Praticando os sinais de cumprimentos e em duplas para um diálogo. 

 

5a  aula síncrona: Apresentação do diálogo em duplas sobre os cumprimentos em Libras.  

Aulas assíncronas: Continuação do estudo do texto do Decreto Federal no 5.626 para continuação. 

 

6a  aula síncrona: Continuação da discussão do texto do Decreto Federal no 5.626. 

Aulas assíncronas: Estudo de texto da autora Audrei Gesser, capítulo I – A língua de Sinais. 

 

7a  aula síncrona: Discussão do texto da autora Audrei Gesser, capítulo I – A língua de Sinais.  

Aulas assíncronas: Atividades gerais para requisito de nota. 

 

8a  aula síncrona: Divulgação de notas e finalizar a disciplina. 

 

 

Daniel Junqueira Carvalho 

SIAPE 1223462 

 

 


