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Programa de Ensino da Disciplina  

 

1 - Identificação da Disciplina 
 
Código:  LSB7904 
Nome da Disciplina:  Língua Brasileira de Sinais - optativa 
Créditos semanais:  04 
Horas/aula no semestre: 72h/a 
Código de Pré-Requisitos: -- 

 
2 – Ementa 
 
Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais 
enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua brasileira de 
sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, 
realizar perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais 
(nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade surda 
brasileira. 
 
3 - Objetivos da disciplina 
 
- Situar-se a respeito da língua brasileira de sinais. 
- Conhecer a história da língua brasileira de sinais no Brasil. 
- Conhecer aspectos básicos da estrutura da língua brasileira de sinais. 
- Iniciar uma conversação através da língua de sinais com pessoas surdas. 
 
4 - Conteúdo Programático 
 
- Identidades e Culturas Surdas 
- História das línguas de sinais 
- Comunidades usuárias da língua brasileira de sinais 
- Lições em língua de sinais: 

a) reconhecimento de espaço de sinalização 
b) reconhecimento dos elementos que constituem os sinais 
c) reconhecimento do corpo e das marcas não-manuais 
d) batismo na comunidade surda 
e) situando-se temporalmente em sinais 
f) interagindo em sinais em diferentes contextos cotidianos 

 
5. Bibliografia 
 
ALBRES, Neiva de Aquino. História da Língua Brasileira de Sinais em Campo Grande/MS. 
Disponível para download na página da Ediotra Arara Azul: 
 http://www.editora-arara-azul.com.br/pdf/artigo15.pdf 



PIMENTA, N.; QUADROS, Ronice M. de. Curso de LIBRAS. Nível Básico I. 2006. LSBVídeo. 
Disponível para venda no site: www.lsbvideo.com.br 
QUADROS, R. M. (org.). Série Estudos Surdos. Volume 1. Editora Arara Azul. 2006. Disponível 
para download na página da Ediotra Arara Azul:   
www.ediotra-arara-azul.com.br 
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto 
Alegre: Editora ArtMed, 2004. Capítulo 1. 
RAMOS, Clélia. LIBRAS: A língua de sinais dos surdos brasileiros. Disponível para download na 
página da Ediotra Arara Azul:  
http://www.editora-arara-azul.com.br/pdf/artigo2.pdf 
SOUZA, R. Educação de Surdos e Língua de Sinais.  Vol. 7, N° 2 (2006). Disponível no site: 
http://143.106.58.55/revista/viewissue.php 


