
 
 

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 
 

 

Plano de Ensino adaptado para o formato remoto 

Nome da disciplina: Literatura Surda 

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:  
Diferentes produções literárias de autores culturalmente surdos, com ênfase no 
conto, na piada, no poema e na dramaturgia. 
I - Objetivo (geral e específico):  
 
1.1 Desenvolver, por meio de um enfoque teórico literário, a reflexão crítica e o 
senso de pesquisa sobre temas relacionados à literatura surda. 
1.2 Difundir e registrar a cultura surda e a Libras por meio da literatura surda. 

II – Objetivos específicos: 
2.1 Analisar e discutir produções literárias surdas/sinalizadas. 
2.2 Investigar o processo de adaptação e produção literária surda/sinalizada. 
2.3 Fornecer subsídios para adaptação de narrativas surdas/sinalizadas. 
2.4 Utilizar pressupostos teóricos da literatura como subsídios para produção e 
apresentação de poesias e teatro surdo/sinalizado. 
2.5 Apresentar elementos de didática para o ensino de literatura 
surda/sinalizada. 

 
II - Conteúdo programático: 
 
3.1 Narrativa surda 
   3.1.1 A fábula 
   3.1.2 O conto infantil 
   3.1.3 A piada (chiste) 
3.2 Poesia surda 
3.3 Teatro surdo 



3.4 Cordel 
3.5 O ensino da literatura surda em sala de aula: reflexões sobre a teoria e a 
prática 

 
 
III - Metodologia: 
 
Tipo de interação/recurso: Deste modo as aulas desenvolverão segundo 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 
vídeo em Libras  
 

conceituando a 
literatura surda 

16/03 2,0 

Fichamentos  Obras literárias 
surdas ( mínimo 15 
obras) 

23/03 8,0 

    
Total 10,0 

 
N2:  



Atividade Conteúdo Período Valor 
Plano de aula de 
Literatura surda 

Selecionar uma série 
do ensino 
fundamental 2, 
escolher uma obra e 
tema a serem 
trabalhados.  

29/03 10,0 

    
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: 
GUIRAUD, P. A linguagem do corpo. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. São 
Paulo: Àtica, 1991.  
JOLLES, A. Forma simples. São Paulo: Cultrix, 1972.  
LITERATURA surda em LSB. Produção: Joe Dannis. Direção: Yon Lee. 
Criação: Nelson Pimenta. Tradução (LIBRAS-Português): Luiz Carlos Freitas. 
Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 1999. 1 DVD (60 min).  
ROSA, F.; KARNOPP, L. Patinho Surdo. Ilustrações de Maristela Alano. 
Canoas, RS: ULBRA, 2005.  
SUTTON-SPENCE, R. Imagens da identidade e cultura surdas na poesia em 
língua de sinais. In: QUADROS, R. M.; VASCONCELLOS, M. L. B. (Org.). 
Questões teóricas das pesquisas em línguas de sinais. Petrópolis, RJ: Arara 
Azul, 2008, p. 339-349.  
WILCOX, S.; WILCOX, P. Aprender a ver. Trad. Tarcísio Leite. Rio de Janeiro: 
Arara Azul, 2005. 



 
 
 
VII – Bibliografia complementar: 
 
AMARAL, A. M. Teatro de animação. São Caetano do Sul: Ateliê editorial, 
1997.  
AS AVENTURAS de Pinóquio em LSB. Inspirado na obra de Carlo Lorenzini. 
Adaptação e Roteiro: Luiz Carlos Freitas & Nelson Pimenta. Rio de Janeiro: 
Paulinas & LSB Vídeo, 2006. DVD (30 min), som, cor.  
BENTLEY, E. A experiência viva do teatro. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.  
BETTELHEIM, B. A psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1980.  
BORDINI, M. G. Poesia Infantil. São Paulo: Ed. Ática, 1986.  
BORNHEIM, G. O sentido e a máscara. São Paulo: Perspectiva, 1975.  
CAMPBELL, J. O herói de mil faces. São Paulo, Cultrix, 2008.  
CORSO, D. L., CORSO, M. Fadas no divã. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
DORT, Bernard. O teatro e sua realidade. São Paulo: Perspectiva, 1977.  
EIKHENBAUM, B. et al. Teoria da literatura:formalistas russos. Porto Alegre: 
Ed. Globo, 1973.  
FERSEN, A. O teatro, em suma. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987.  
HESSEL, C., ROSA, F., KARNOPP, L. Cinderela Surda. Canoas, RS: ULBRA, 
2003.  
HESSEL, C., ROSA, F., KARNOPP, L. Rapunzel surda. Canoas, RS: ULBRA, 
2003.  
MACHADO, F. A árvore de Natal. Rio de Janeiro (RJ): LSB Vídeo, 2005. 1 DVD 
(20 min), som, cor.  
SEIS fábulas de Esopo em LSB. Direção: Luiz Carlos Freitas. Ator: Nelson 
Pimenta. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2002. 1 DVD (40 min).  
WEIL, P., TOMPAKOW, R. O corpo fala. Petrópolis: Vozes, 1986. 
Sites: 
<http://www.acessobrasil.org.br/libras> 
<http://www.dicionariolibras.com.br> 
<http://sistemas.virtual.udesc.br/surdos/dicionario/> 
<http://www.ines.org.br/ines_livros/35/35_PRINCIPAL.htm> 
<http://www.ines.org.br/ines_livros/37/37_PRINCIPAL.htm> 
<http://www.feneis.com.br> 
<http://apilms.org/menu/downloads/livro_libras.pdf> 
<http://www.editora-arara-azul.com.br> 
 
 
VIII – Bibliografia adicional para o ensino remoto: 
 



 
IX – Cronograma  
 

 
 Data  Conteúdo 

01 12/03 Apresentação da disciplina  
 
https://youtu.be/SWAnK0KgHso  

02 13/03 Panorama histórico, principais conceitos e concepções da 
Literatura Surda –  
Texto base: Literatura surda – Karnopp 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-jaCTbUK9s8   
 
e meu vídeo em arquivo  
 
 

03 15/03 Tipos de produção literária em línguas de sinais – 
 Texto: Literatura Surda: Produções Culturais de surdos em 
língua de sinais – Claudio Mourão  
 

04 16/03 Filmagem e entrega de um vídeo em Libras conceituando a 
literatura surda  
(Vídeo de até no máximo 2 min. N1 Valor 2,0) 
 

05 17/03 Conhecendo as obras literárias surdas 
Criação – adaptação e tradução 
Aula de leitura das obras enviadas 

06 18/03  Fábulas (leitura do texto e obras) e Contos (leitura do texto 
e obras) 
https://www.youtube.com/watch?v=klxdwNzCp2A  
https://www.youtube.com/watch?v=_UUVTWNw00M  
https://www.youtube.com/watch?v=eDHKhLjyIGw  
https://www.youtube.com/watch?v=4G7C3HfXli4  
https://www.youtube.com/watch?v=lQkfC7oFIRQ  
https://www.youtube.com/watch?v=XIrM8AbvGj4  
https://www.youtube.com/watch?v=0W-CBRNDaZc  
https://www.youtube.com/watch?v=YHCyb1BlYVE  
 

07 19/03 A piada (chiste)(leitura do texto e obras)  e Teatro – O teatro 
como instrumento pedagógico na educação de surdos  
Leitura do texto e obras 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wiyQr6Fb2pg 
 

08 20/03 Poesia. Leitura: SUTTON-SPENCE, Rachel; QUADROS, 
Ronice. Poesia em língua de sinais: traços da identidade 
surda. In: QUADROS, R. (org.). Estudos Surdos I. Rio de 
Janeiro: Arara Azul, 2006. 
 



 
Slam –  
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/12/15/sou-
negro-surdo-e-periferico-mas-a-poesia-me-salvou.htm  
 
https://www.agenciamural.org.br/surdo-de-nascenca-
edinho-faz-poesia-com-a-lingua-de-sinais/ 

09 22/03  Cordel – Leitura: Texto: LITERATURA DE CORDEL EM 
LIBRAS: os desafios de tradução da literatura nordestina 
pelo tradutor surdo - Klícia de Araújo Campos – orientadora 
Rachel Sutton, Universidade federal de Santa Catarina – 
Dissertação de Mestrado 

10 23/03 Entrega dos Fichamentos das obras literárias lidas  
11 24/03 Ensino de Literatura. Leitura: TEXTO 
12 25/03  Como preparar um plano de aula? Pensar num tema, 

escolher uma obra literária, escolher uma série e 
desenvolver o plano.  

13 26/03 Aula disponível para preparação do plano – momento de 
tirar dúvidas.  

14 27/03 Aula disponível para preparação do plano.  
15 29/03 Entrega do Plano de aula de Literatura surda (N2 10,0) 
16 30/03 Entrega de resultados – encerramento da disciplina. 
   

* Cronograma sujeito a alterações 
 
 
 
 
 
 


