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NOME DA DISCIPLINA: Estudos Surdos, Sociedade e Cultura 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Gilmar Garcia Marcelino – gilmargarcia@ufg.br 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas-aula 

SEMESTRE/ANO: 1º / 2021 

PERÍODO DA DISCIPLINA CONDESADA: 08/09/2021 a 26/10/2021 

EMENTA:  

Cultura e multiculturalismo na sociedade humana. Culturas fronteiriças e línguas em contato. Relação 
entre surdos, língua de sinais e sociedade. Artefatos culturais e aspectos sócio-históricos da comunidade 
surda.  

I – OBJETIVOS: 

- Compreender o conceito de Cultura, Sociedade e Linguagem e relacionar os aspectos culturais da 
comunidade surda à sociedade na qual está inserida.  

- Refletir sobre os fundamentos apresentados nos Estudos Surdos e correlacioná-los ao contato entre 
surdos, comunidade surda e sociedade em geral. 

- Compreender os aspectos que correlacionam língua de sinais e surdos. 

- Conhecer os artefatos culturais da comunidade surda. 

 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Unidade temática 1: Conceituando Cultura a partir dos Estudos Surdos 

1.1 Cultura, identidade, língua e sociedade. 

1.2 Estudos Surdos e seus fundamentos. 

1.3 Línguas em contato e o par Libras e Língua Portuguesa. 

2. Unidade temática 2: Aspectos culturais e sócio-históricos da comunidade surda – surdidade. 

2.1. Artefatos culturais da comunidade surda. 

2.2. Aspectos sócio-históricos e a comunidade surda. 

2.3. Aspectos linguísticos-culturais e a comunidade surda. 

3. Unidade temática 3: Aspectos culturais e identitários na relação entre tradutores e intérpretes de 
Libras/Português e a comunidade surda. 

3.1 O primeiro contato: surdos, língua e cultura. 

3.2 Formação de identidade do tradutor e Intérprete no contato histórico cultural com a comunidade 
surda: regional, nacional e mundial. 

3.3 Modelos de Intérpretes e sua relação com a comunidade surda: identidade em construção. 

 

III - METODOLOGIA: 
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As aulas serão ministradas em 16 encontros de quatro horas-aula cada, com periodicidade de um 
encontro semanal. Dessa forma, as Unidades Temáticas serão estudadas por meio de aulas expositivas 
e dialogadas baseadas em autores e textos teóricos e literários selecionados. Será solicitada leitura 
prévia do material indicado, visando dialogar e refletir teoricamente sobre os conteúdos propostos. As 
aulas representam um dos momentos do processo da teorização. Nelas, será possível fornecer um 
conjunto de informações organizadas e estimular, por meio de problematizações e reflexões, para 
despertar o interesse em entender conceitos e fenômenos fundamentais. Além das aulas expositivas e 
dialogadas, propõem-se a realização de seminários temáticos pelos alunos, utilizar vídeos como objetos 
reflexivos de análise dos conteúdos e pesquisas bibliográficas e de campo complementares.  

IV - AVALIAÇÃO: 

A avaliação será contínua e formativa. Visa identificar o andamento da aprendizagem dos conteúdos e 
mensurar o desempenho por meio de notas atribuídas a trabalhos coletivos, atividades individuais e 
prova, utilizados como instrumento de verificação de aprendizagem. Será considerado aprovado o aluno 
que obtiver 75% de freqüência mínima e nota média de 6,0. A nota final será composta por meio de 
avaliação a ser agendada previamente com os alunos, podendo ser de atividades teóricas e práticas. 

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 

KARNOPP, L.; KLEIN, M.; LUNARDI-LAZZARIN, M. (Orgs). Cultura Surda na Contemporaneidade: 
negociações, intercorrências e provocações. Canoas: Ed ULBRA, 2011. 

LOPES, M. C.; VEIGA-NETO, A. Marcadores culturais surdos. In: LOPES, M. C.; VIEIRA-MACHADO, L.  
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