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Desenvolver uma atitude crítico-reflexivo em relação a literatura visual e a Literatura surda; 
Desenvolver habilidades para análise crítica reflexiva dos elementos culturais e identitário surdos presenta 
na literatura visual surda; 
Desenvolver habilidade para a análise reflexiva dos componentes linguísticos das línguas de sinais presente 
nas expressões literárias surdas; 
 

 

 

Diferentes tipos de literatura visual relacionadas às Línguas de Sinais. Diferentes tipos de produção literária 
em sinais: estórias traduzidas da língua portuguesa para a Libras, estórias adaptadas para a cultura surda, 
estórias produzidas por surdos: o conto, as piadas, as poesias. As diferentes etapas utilizadas pelo contador 
de estórias para crianças surdas. O surdo como contador de histórias. Exploração visual e espacial das 
diferentes narrativas. A redescoberta da criação literária surda através das narrativas surdas. A produção 
literária surda como fonte de expressão artística visual e linguística. 

 
 

 
1- Diferentes tipos de literatura visual relacionadas às Línguas de Sinais; 
2- Diferentes tipos de produção literária em sinais: estórias traduzidas da língua portuguesa para a 

Libras; 
3- Estórias adaptadas para a cultura surda; 
4- Estórias produzidas por surdos: o conto; 
5- As piadas surdas; 
6- As poesias surdas; 
7-  As diferentes etapas utilizadas pelo contador de estórias para crianças surdas; 
8- O surdo como contador de histórias; 
9- Exploração visual e espacial das diferentes narrativas surdas; 
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10- A redescoberta da criação literária surda através das narrativas surdas; 
11- .As narrativas surdas como fonte de representação cultural; 
12- A produção literária surda como fonte de expressão artística visual e linguística. 
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