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OBJETIVOS
• Conhecer as concepções sobre surdez;
• Compreender a constituição do sujeito surdo;
• Identificar os conceitos básicos relacionados à LIBRAS;
• Analisar a história da língua de sinais brasileira enquanto elemento constituidor do sujeito surdo;
• Caracterizar e interpretar o sistema de transcrição para a LIBRAS;
• Caracterizar as variações lingüísticas, iconicidade e arbitrariedade da LIBRAS;
• Identificar os fatores a serem considerados no processo de ensino da Língua de Sinais Brasileira
dentro de uma proposta Bilíngüe;
• Conhecer e elaborar instrumentos de exploração da Língua de Sinais Brasileira.
EMENTA
Línguas de Sinais e minoria lingüística; as diferentes línguas de sinais; status da língua de sinais no
Brasil; cultura surda; organização lingüística da LIBRAS para usos informais e cotidianos: vocabulário;
morfologia, sintaxe e semântica; a expressão corporal como elemento lingüístico.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ITEM
1
2

EMENTA
Línguas de Sinais e minoria lingüística.
Status da língua de sinais no Brasil.
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As diferentes línguas de sinais, e
organização lingüística da LIBRAS para
usos informais e cotidianos: vocabulário;
morfologia, sintaxe e semântica; a
expressão corporal como elemento
lingüístico.















CONTEÚDO
Introdução ao conhecimento dos povos surdos.
Culturas surdas / identidades surdas.
Conhecimento na Língua de Sinais dos temas
abaixo relacionados:
Nome / batismo do sinal pessoal
Aprendendo os sinais da Língua nos surdos:
vocabulário e expressão corporal
Apresentação pessoal e cumprimentos
Famílias e relações entre os parentescos
Saudações formais e informais
Numerais cardinais e numerais para
quantidades
Advérbio de tempo/ dias de semana /calendário
/ano sideral
Características das roupas/ cores
Cotidiano / situações formais e informais
Pessoas / coisas / animais/ esportes
Meios de comunicação / tecnologia
Alimentos e bebidas / pesos / medidas
Meios de transportes
Natureza
Mapa do Brasil/ Estados do Brasil

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
AULAS TEÓRICAS
Expositiva-dialogada em Língua de Sinais com utilização de recursos visuais (slides ou filmes).
Descrição detalhada: As aulas serão expositivas dialogadas predominantemente em Língua de Sinais.
Quando necessário serão utilizados recursos visuais (slides ou filmes) para facilitar o entendimento do
conteúdo. Todos os conteúdos trabalhados serão contextualizados com verbos, pronomes,
classificadores viso-espacial, expressões faciais e corporais.
Discussão sobre o entendimento e análise das atividades solicitadas: Filme, e leitura de um livro.
AULAS PRÁTICAS
Apresentações individuais e ou coletivas supervisionadas das aprendizagens dos alunos
Descrição detalhada:
Exercícios práticos com diálogos dos alunos em duplas utilizando a Língua Brasileira de Sinais;
Treinar em LIBRAS para apresentação de um teatro (dramatização coletiva).
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
Leitura de um livro com entrega de análise por escrito, e questionário de um filme
Descrição detalhada:
Leitura obrigatória do livro nº01 que consta nas Referências Básicas (Libras? Que língua é essa?), e
entrega da análise do livro (atividade individual).
Assistir o filme BLACK. 2005. Duração: 122min. Diretora: Sanjay Leela Bhansali – Índia. (O filme narra
à história de uma jovem cega e surda. Por sua deficiência, é uma garota confusa, triste e violenta. Vive,
assim, a escuridão. Até que conhece uma professora que irá guiá-la a outro universo. A jovem então
encontrará o caminho da luz. “Inspirado na vida de Helen Keller”), e responder um questionário sobre o
mesmo.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Serão observadas a participação dos alunos nas discussões presenciais, suas explicações, opiniões e
conclusões e a fluência e clareza na exposição em LIBRAS. Será avaliado o painel confeccionado pelo
grupo quanto a clareza das informações, uso de imagens e explicação em LIBRAS. O seminário final
será apresentado em LIBRAS e será avaliada a aquisição do vocabulário, bem como, a estruturação
frasal.
Descrição detalhada:
Avaliação 1: Participação prática nas aulas presenciais (individual) – Nota: 2.0
Avaliação 2: Entrega do questionário do filme (individual) – Nota: 2.0
Avaliação 3: Entrega da análise do livro - Libras? Que língua é essa? (individual) – Nota: 2.0
Avaliação 4: Participar do seminário (individual) – Libras? Que língua é essa? – Nota: 2.0
Avaliação 5: Participação do teatro de diálogos em LIBRAS – Nota: 2.0
REFERÊNCIAS
Referências Básicas:
1. GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo, Editora Parábola: 2009.
2.

PIMENTA, N. e QUADROS, R. M. Curso de Libras I. (DVD) LSBVideo: Rio de Janeiro. 2006.

3.

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Estudos Lingüísticos: a língua de sinais brasileira.
Editora ArtMed: Porto Alegre. 2004.
Referências Complementares:
1. CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, Walkíria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe
da Língua de Sinais. Imprensa Oficial. São Paulo: 2001.
2.

Dicionário virtual de apoio: http://www.acessobrasil.org.br/libras/

3.

Dicionário virtual de apoio: http://www.dicionariolibras.com.br/

4.

Legislação Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp

5.

PIMENTA, N. Números na língua de sinais brasileira (DVD). LSBVideo: Rio de Janeiro.
2009.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Demais orientações relevantes para a disciplina/unidade curricular.

Assinatura do Professor

Assinatura do Coordenador do Curso

