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PLANO DE CURSO
EMENTA:
Aspectos sócio-históricos, linguísticos e culturais da Surdez. Concepções de linguagem,
língua e fala e suas implicações no campo da surdez. Elementos definidores do status
linguístico da Língua de Sinais. Aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticopragmáticos da Língua Brasileira de Sinais. A LIBRAS na relação fala/escrita.

OBJETIVO GERAL
Fazer com que os alunos conheçam os fundamentos filosóficos, culturais, históricos,
linguísticos e sociais que devem nortear a educação de surdos, a fim de que possam
verificar como a língua de sinais favorece a construção da identidade surda na aquisição de
conhecimentos e na interação com a sociedade.

Conteúdos:
Unidade I
1. Concepções de linguagem, língua e fala e sua aplicação no campo da surdez:
a) Aquisição de L1 e L2 pelo surdo;
b) Comunicação básica em Libras
Unidade II
1. Identidade e cultura surda;
2. Correntes da educação de surdos:
a) Oralismo,
b) Comunicação total e
c) Bilinguismo.
Unidade III
1. Aspectos linguísticos das línguas de sinais
a) Características gerais da Libras
b) Fonologia da Libras
c) Morfologia da Libras
d) Sintaxe da Libras.

METODOLOGIA:
A metodologia empregada terá como princípio básico a interação e produção de saber a
partir de uma perspectiva da prática mediadora. Parte das aulas serão expositivas com o
intuito de munir os alunos de conhecimentos básicos para facilitação de leitura do material
teórico e haverá promoção de debates ou apresentação de seminários cujos temas serão
baseados nos conteúdos. Para tanto, será solicitada pesquisa em artigos científicos. Os
conhecimentos de língua serão trabalhados em aulas expositivas sobre gramática e práticas
de conversação em Libras.
AVALIAÇÃO:
A avaliação terá caráter quantitativo e qualitativo e será realizada em três etapas.
Avaliação individual escrita com aplicação de prova com questões fechadas ou abertas
cobrando conhecimentos básicos da teoria trabalhada com base em leitura de texto básico
da disciplina. Avaliação contínua aplicação de atividades escritas individuais ou em grupo
com sobre a gramática da Libras e conversação em Libras.
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