
 
 

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
 

 

Plano de Ensino adaptado para o formato remoto 

Nome da disciplina: Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação 
de Surdos 

Docente responsável: Taísa Aparecida Carvalho Sales / taisasales@ufg.br  

Carga horária semestral: 64 horas-aula 
Carga horária: 4 horas-aula 

Semestre/ano: 02/2020 

Turma: Única 

Ementa: A Educação como processo social na comunidade em geral. História 
da educação de surdos. Sociedade, cultura e educação de surdos no Brasil. As 
identidades surdas multifacetadas e multiculturais. Modelos educacionais na 
educação de surdos. Os movimentos surdos locais, nacionais e internacionais. 
 
 
I - Objetivo geral:   
- Compreender o processo histórico e as abordagens filosóficas e sociológicas 
da educação, relacionando com os dias atuais e seu impacto nos processos 
educacionais do surdo, perpassando desde a educação grega, medieval, 
moderna e os aspectos da contemporânea e os embates políticos e ideológicos 
de cada época. 
 
Objetivos específico: 
 
- Refletir sobre a história da educação e possibilitar a leitura criteriosa dos 
acontecimentos, relacionando com os dias atuais e a prática docente com 
alunos surdos. 
- Vislumbrar as principais abordagens sociológicas da educação e refletir 
criticamente sobre seus impactos na prática e formação docente que lida com 
crianças surdas. 
- Analisar os aspectos do embate público e privado da educação brasileira e da 
educação de surdos. 

 
 



II - Conteúdo programático: 
 
ñ História da educação brasileira e a educação de surdos 
ñ Modelos da educação de surdos: oralismo, bilinguismo, comunicação total 
ñ Contribuições da filosofia para a educação e a educação de surdos. 
ñ Abordagens em sociologia da educação e a educação de surdos 
ñ Identidade e cultura surda 
ñ Movimentos surdos 
 
III - Metodologia: 
 
Tipo de interação/recurso: Deste modo as aulas desenvolverão seguindo um 
processo remoto, em que o aluno é incentivado a aprender de maneira 
proativa, por meio das plataformas Sigaa e/ou Moodle Ipê e/ou Gsuite, entre 
outras plataformas, de comum acordo com os discentes e até mesmo pelo 
grupo da disciplina no whatsapp. 
 
Atividades previstas: serão realizadas atividades de forma síncrona (docentes 
e discentes interagindo em tempo real), como: aula online e chat. E também 
serão realizadas atividades de forma assíncrona (docentes e discentes 
interagindo em tempos diversos), como: fórum de discussão, leitura de 
materiais (artigos, capítulos, livros etc.), análise e debate de vídeos/filmes, 
estudos de caso, dentre outras. 
 
Produção do/a estudante: participarão de fóruns e/ou chat com comentários 
escritos, envio de atividades (arquivos de editores de texto, arquivos de 
apresentação em slides, PDF, arquivos de vídeos) na plataforma utilizada, 
realização de exercícios na plataforma utilizada (questionários, tarefas etc.). 
 
 
 
Observação sobre a Frequência do/a aluno/a: a frequência do/a aluno/a será 
acompanhada pelas atividades síncronas e assíncronas realizadas no 
ambiente virtual e também entrega das atividades.  
 
 
IV - Avaliação: 
 
Acontecerá remotamente de forma processual de maneira a contemplar os 
objetivos da disciplina.  
 
N1:  

Atividade Conteúdo Período Valor 
resenha crítica 
(individual) 

Do filme Seu nome é 
Jonas  

25/02 1,0 

Esquema/mapa 
mental (individual) 

da história da 
educação de surdos 

26/02 2,0 

resenha crítica 
(individual)  

Do filme BLack 02/03 1,0 

Plano de estudos ( Contribuições da 03/03 6,0 



em grupo de 4 
alunos)  

filosofia e 
abordagens da 
sociologia para a 
educação e a 
educação de surdos 

Total 10,0 
 
N2:  

Atividade Conteúdo Período Valor 
vídeo em libras(1-3 
min) (individual) 

explicando 
resumidamente o 
conceito de cultura 
surda e os artefatos 
culturais 

06/03 5,0 

vídeo em libras(1-3 
min) (individual) 

Apresente os 7 sinais 
dos tipos de 
identidades surdas e 
seu conceito de 
forma objetiva  

09/03 5,0 

Total 10,0 
  
 
V – Observações sobre o ensino remoto: 
 
1) No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das 
atividades previstas poderão ser gravadas. Dessa forma, poderá haver a 
captura de imagem e voz da professora e dos estudantes. A gravação das 
atividades remotas ocorrerá a partir da anuência conjunta do docente 
responsável pela disciplina e os alunos nela regularmente matriculados. 
2) Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto, apenas a 
professora e os estudantes regulamente matriculados nesta disciplina. 
Depende de autorização da professora, o acesso de terceiros ao ambiente 
virtual de ensino remoto, que porventura, não estejam diretamente envolvidos 
com as atividades nela desenvolvidas. 
3) Os materiais didáticos, que porventura, forem disponibilizados pela 
professora, não poderão ser objeto de divulgação ao público externo, seja por 
meio de redes sociais, filmagens, vídeos, impressos de fotografias e quaisquer 
outros meios de publicação e comunicação. 
4) O material didático produzido e fornecido pela professora deve ser utilizado 
apenas para fins educacionais e pedagógicos da disciplina. 
5) É proibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade 
das aulas gravadas sem a autorização expressa da professora. 
 
 
VI – Bibliografia básica: 
 
ARANTES, V. A. (Org.). Educação de surdos: pontos e contrapontos. São 
Paulo: Summus, 2007. 
BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias 



e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 
MOURA, M. C. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2000. 
PERLIN, G. O Lugar da Cultura Surda. In: THOMA, A. S; LOPES, M. C. (Org.). 
A Invenção da Surdez: Cultura, alteridade, Identidade e Diferença no campo 
da educação. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2004. 
SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S., GESUELI, Z. M. (Org.). Cidadania, surdez e 
linguagem: desafios e realidades. São Paulo: Plexus, 2007. 
V., S. A. A.; MOURA, M. C.; CAMPOS, S. R. L. Educação para surdos: 
práticas e perspectivas. São Paulo: Santos Editora, 2008. 
 
 
VII – Bibliografia complementar: 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia. 3 
ed. São Paulo: Moderna, 2006.  
COSTA, Marisa Vorraber; SILVEIRA, Rosa Hessel  and  SOMMER, Luis 
Henrique. Estudos culturais, educação e pedagogia. Rev. Bras. Educ. [online]. 
2003, n.23, pp. 36-61. ISSN 1413-2478. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a03.pdf> .Acesso em: 21 jul. 2010. 
CUNHA, Luiz Antônio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
KLEIN, Madalena; LUNARDI, Márcia Lise. Surdez: um território de fronteiras. 
In: ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.7, n.2, p.14-23, jun. 2006. 
LACERDA, Cristina B.F. de. Um pouco da história das diferentes abordagens 
na educação dos surdos In: Cad. CEDES, v.19, n.46. Campinas: Cedes, 1998. 
LIBÂNEO,J.C; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas, 
estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003. 
MAZZOTA, Marcos J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas 
públicas. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
NASCIMENTO, Lilian Cristine Ribeiro. Um pouco mais da história da educação 
dos surdos, segundo Ferdinand Berthier. In: ETD – Educação Temática 
Digital, Campinas, v.7, n.2, p.255-265, jun. 2006. 
PINTO, Fernanda Bouth. Vendo vozes: a história da educação dos surdos no 
Brasil oitocentista. On line, 2006. In: LA CULTURA SORDA. Artículos: 
Historia. Disponível em: http://www.cultura-
sorda.eu/resources/Bouth_vendo_vozes.pdf. Acesso em: 22 jul. 2010. 
ROCHA, Solange (col.). INES- Instituto Nacional da Educação de Surdos. In: 
Revista Espaço – edição comemorativa 140 anos. Belo Horizonte: Editora 
Lítera, 1997.  
RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. 6 ed. Rio de Janeiro: 
Lamparina, 2006. 



SEVERINO, Antônio Joaquim. Contribuições da Filosofia para a educação. In: 
Em Aberto. Brasília, ano 9. n 45. jan mar. 1990. Disponível em: 
http://emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/717/640 Acesso 
em: 22 jul. 2010. 
SILVA, Vilmar. Educação de surdos: uma releitura da primeira escola pública 
para surdos em paris e do congresso de Milão em 1880. In: QUADROS, Ronice 
Müller de (org.). Estudos Surdos I. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2006. 
SKLIAR (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: 
Mediação, 1998. p.51-74. 
ZOTTI, Solange Aparecida. Sociedade, educação e currículo no Brasil: dos 
Jesuítas aos anos de 1990. Campinas, SP: Autores Associados; Brasília,DF: 
Editora Plano, 2004. 
 
 
VIII – Bibliografia adicional para o ensino remoto: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZD75GQPHykY  
https://www.youtube.com/watch?v=2rik3uXvotQ  
https://www.youtube.com/watch?v=ARnqw9U1TDc 
https://www.youtube.com/watch?v=hFhOVTQvwaE 
https://www.youtube.com/watch?v=iREMMncTJaw  
https://www.youtube.com/watch?v=7dcc5uFiBzE 
https://www.youtube.com/watch?v=xDFNdkZhhsw  
https://www.youtube.com/watch?v=1QhygH1pY1E 
https://www.youtube.com/watch?v=babU_uTNhvk&t=59s  
https://www.youtube.com/watch?v=F5uBk0vEo2M  
https://www.youtube.com/watch?v=vuIc5304BOE 
https://www.youtube.com/watch?v=y5o6oEOFtaw  
https://www.youtube.com/watch?v=ezwoNRdKgEI 
 
 
IX – Cronograma  
 

 
 Data  Conteúdo 

01 22/02 Apresentação do Plano de ensino e acordos de como vai 
acontecer a disciplina -  vídeo aula e leitura do plano 

02 23/02 História da educação brasileira e a educação de surdos 
 
Vídeo aula  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZD75GQPHykY  
https://www.youtube.com/watch?v=2rik3uXvotQ  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ARnqw9U1TDc  
  
 

03 24/02 Modelos da educação de surdos: oralismo, bilingüismo, 
comunicação total, ouvitismo 



 
vídeo aula  
https://www.youtube.com/watch?v=hFhOVTQvwaE  
 
modelo de mapa mental  
https://www.youtube.com/watch?v=m1qW0wPJV1M  
  
 
 

04 25/02 Filme: Seu nome é Jonas (resenha crítica, enviar no mesmo 
dia)  
https://www.youtube.com/watch?v=ezwoNRdKgEI  

05 26/02 Realização e envio da atividade – Esquema/mapa mental da 
história da educação de surdos 

06 27/02 Contribuições da filosofia e abordagens da sociologia para a 
educação e a educação de surdos – leitura dos capítulos 2, 3, 
4 e 5   
 
Web conferência   
 https://www.youtube.com/watch?v=Nn8GFjv1EpA  
 

07 01/03 Aula 1 
https://www.youtube.com/watch?v=7gKph1NXOc8&t=139s  
Aula 2 
https://www.youtube.com/watch?v=1A7mbzXp4mw&list=PLxI8
Can9yAHfoQ793FwzqbmEvjLlKLQIQ&index=2  
 
Aula 3 
https://www.youtube.com/watch?v=ecViMnXIc3Y  
Aula 4 
https://www.youtube.com/watch?v=7gKph1NXOc8&list=PLxI8
Can9yAHfoQ793FwzqbmEvjLlKLQIQ  
 
Aula 05 
https://www.youtube.com/watch?v=rnlLVi2uS5c&list=PLxI8Can
9yAHfoQ793FwzqbmEvjLlKLQIQ&index=5 

08 02/03 Filme: Black (resenha crítica, enviar no mesmo dia) 
https://www.youtube.com/watch?v=y5o6oEOFtaw  
 

09 03/03 responder e enviar o plano de estudo 
10 04/03 Cultura Surda (leitura do texto cap, 1, 2, 3 e 4 e visualização 

do vídeo) 
 
Conhecendo a autora Karin  
https://www.youtube.com/watch?v=iREMMncTJaw  
 
 

11 05/03 Cultura Surda (Leitura do cap. 5, 6, 7 e 8 e visualização dos 
vídeos) 
 



Entrevista karin (precisa voz) 
https://www.youtube.com/watch?v=7dcc5uFiBzE 
https://www.youtube.com/watch?v=xDFNdkZhhsw  
https://www.youtube.com/watch?v=1QhygH1pY1E  
 
 

12 06/03 Realização e envio da atividade (fazer um vídeo em libras(1-3 
min) explicando resumidamente o conceito de cultura surda e 
os artefatos culturais)  

13 08/03 Identidade surda e Movimentos Surdos 
 
Identidade  
https://www.youtube.com/watch?v=babU_uTNhvk&t=59s  
 
movimentos surdos 
https://www.youtube.com/watch?v=F5uBk0vEo2M  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vuIc5304BOE  

14 09/03 Realização e envio da atividade (fazer um vídeo em Libras (1-
3min) apresentando os 7 sinais dos tipos de identidades 
surdas.  

15 10/03 Correções das atividades  
16 11/03 Entrega dos resultados e encerramento da disciplina  

* Cronograma sujeito a alterações 
 
 
 
 

Resenha crítica 

O estudante inicia o texto apresentando os dados bibliográficos do livro ou 
artigo lido. Em seguida, faz uma breve apresentação sobre a obra, situando o 
leitor sobre os principais temas. Na sequência, é apropriado explicar a divisão 
dos capítulos ou seções, ou seja, descrever a estrutura. 

Dentro de 3 a 5 parágrafos, o resenhista deve fazer um resumo da obra. 
Depois, deve criar em média 3 parágrafos com uma análise crítica do 
conteúdo, baseando-se em outros autores ou explicações dadas pelo professor 
em sala de aula. É nessa parte do trabalho que o senso crítico ganha voz. 

Após a análise crítica, vem a recomendação. É importante explicar se o 
conteúdo é realmente útil para a área de estudo ou sociedade. Finalize a 
resenha crítica acadêmica identificando o autor da obra. Fale sobre a vida dele 
e a respeito de outros livros que ele escreveu. 

No último parágrafo, o estudante deve escrever o seu nome completo, o curso 
e a instituição de ensino. 



https://regrasparatcc.com.br/formatos-de-trabalhos-academicos/resenhas-
academicas/#:~:text=A%20resenha%20acad%C3%AAmica%20segue%20um
a,resenha%20descritiva%20e%20resenha%20tem%C3%A1tica.  

REGRAS BÁSICAS DE FILMAGEM  
- Fundo liso de preferência ou área externa sem movimentação de pessoas, 
um jardim por exemplo, bem iluminado. 
- Camisa de uma cor só, sem estampa, essa cor precisa ser de contrastante a 
sua pele, por exemplos pessoas negras e/ou morenas usam camisa claras, 
cinza, bege, branco desde que não seja a mesma cor de fundo e pessoas de 
cor clara usem camisa de cor escuras, preto, azul, vermelho desde que não 
seja a mesma cor de fundo.  
- O celular precisa ficar num ângulo que alcance um pouco abaixo da linha da 
cintura e um palmo a cima da cabeça.  
- É necessário usar um aplicativo de edição de vídeo (existem muitos gratuitos 
e com vídeos explicativos na internet para uso) para retirar o som o ambiente e 
colocar o vídeo no seu canal do You Tube para enviá-lo para a professora.  
 


