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INFORMAÇÕES GERAIS
Língua Brasileira de Sinais
Esta disciplina tem como objetivo oferecer uma oportunidade de atualização e especialização
de profissionais, estudantes e comunidade em entender e aprender a língua dos sinais. A
prioridade da FACE será para seus alunos que se interessarem pela disciplina, ou mesmo pela
necessidade dos mesmos.
1. OBJETIVOS
O disciplina visa proporcionar aos participantes (alunos) um aprofundamento e especialização
na área de Libras a partir das características específicas das estruturas gramaticais além de :
 Ter uma visão da língua de sinais cujos fundamentos se perdem na cultura, na
identidade e na memória de um povo
 Apresentar os fundamentos da educação dos surdos
 Procurar refletir a realidade da educação de surdos no Brasil
 Estimular a discussão das relações existentes entre educação de surdos, cultura e
línguas de sinais.
2. PÚBLICO ALVO
Alunos, profissionais com formação superior que almejem adquirir conhecimentos gerais
sobre Libras em diversas áreas de atuação; adequar-se às novas demandas de mercado;
incrementar seus conhecimentos; angariar o máximo de informações relevantes possíveis,
para facilitar a comunicação e o entendimento dos profissionais e cidadãos que utilizam a
Libras para se comunicarem e trabalharem.
3. LOCAL E DIAS A SER MINISTRADO O CURSO
FACE – Faculdade Casa do Estudante, localizada à Rua Flor do Estudante, 213, Jardins,
Aracruz – ES.
O curso será ministrado às sextas-feiras.
5. BREVE HISTÓRICO DO SIGNIFICADO DE LIBRAS
As Línguas de Sinais (LS) são as línguas naturais das comunidades surdas.

Ao contrário do que muitos imaginam, as Línguas de Sinais não são simplesmente mímicas e
gestos soltos, utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. São línguas com estruturas
gramaticais próprias.
Atribui-se às Línguas de Sinais o status de língua porque elas também são compostas pelos
níveis lingüísticos: o fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico.
O que é denominado de palavra ou item lexical nas línguas oral-auditivas são denominados
sinais nas línguas de sinais.
O que diferencia as Línguas de Sinais das demais línguas é a sua modalidade visual-espacial.
Assim, uma pessoa que entra em contato com uma Língua de Sinais irá aprender outra língua,
como o Francês, Inglês etc.
Os seus usuários podem discutir filosofia ou política e até mesmo produzir poemas e peças
teatrais.
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