
 

1 
 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Estudos Surdos, Sociedade e Cultura. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Dhenny K. Santos Silva Aguiar – dhenny.ketully@ufg.br 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas 

SEMESTRE/ANO: 2022/1 

PERÍODO DA DISCIPLINA: 27/05/2022 a 09/09/2022 

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 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 Português. 

 

2. Unidade 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 linguístico-culturais e a comunidade surda. 

 

3. Unidade 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. 

III - METODOLOGIA: 

 

1. Aulas expositivas com uso de recursos visuais. 
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2. Apresentação de seminários. 

3. Leitura e discussão de textos. 

4. Atividades individuais e em grupo. 

5. Atividades práticas. 

 

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: 

 

BHABHA, H. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

 

GESSER, A. LIBRAS? que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais 

e da 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. 

 

MATOS DA COSTA (orgs.). Educação de surdos: políticas, línguas de sinais, comunidade e 

cultura surda. Santa Cruz do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2011. 

 

TARALLO, F.; ALKIMIN, T. Falares crioulos. Línguas em contato. São Paulo: Ática, 1987. 

 

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

PERLIN, G. A cultura surda e os intérpretes de línguas de sinais (ILS). Revista Educação 

Temática Digital, Campinas, v.7, n.2, p.136-147, jun.2006. 

 

SILVA, T. T. A produção social da identidade e da diferença. In: . Identidade e 

diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 73-102. 

 

SKLIAR, C. Surdez. Um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

 

SKLIAR, C. A invenção e exclusão da alteridade “deficiente” a partir dos significados da 

anormalidade. Revista Educação e Realidade. Porto Alegre: UFRGS, v.24, n.2, p.5-32, jul./dez, 

1999. 

 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre cultura surda. 2ed. Ver. Florianópolis: Ed. Da 

UFSC, 2009. 
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YÚDICE, G. A convivência da cultura: usos da cultura na era global. Trad. Marie-Anne Kremer. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. 

 

LADD, Paddy. Em busca da surdidade 1. Colonização dos surdos (tradução de Mariana Martini). 

Multilingual Matters: Sydney, 2013 

*Durante a disciplina referências complementares podem ser acrescentadas. 
 


