
PROPOSTA DE LIVRO DIGITAL (E-BOOK) (OBRA COLETIVA)

TÍTULO (provisório):
OS SURDOS E A SÉTIMA ARTE - PARA ALÉM DO SILÊNCIO:

REPRESENTAÇÕES, DRAMAS, PERSPECTIVAS, PROBLEMATIZAÇÕES E
LINHAS DE FUGA

1 ORGANIZADORES

JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES - Doutor e Mestre em Teologia (FAJE-BH), Doutorando e
Mestre em Educação (Ufes), licenciado em Filosofia (PUC-MG) e Pedagogia (FABRA).
Coordenador de Turno da Prefeitura Municipal de Vitória. Integrante do Grupo Interinstitucional de
Pesquisa em Libras e Educação de Surdos (Giples). E- mail: educandor@gmail.com Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0054461655991890

KATIUSCIA GOMES BARBOSA OLMO - Licenciada em Pedagogia pela Faculdade de
Ciências Aplicadas Sagrado Coração; bacharel em Letras-Libras pela UFSC; mestrado em
Educação pelo PPGE-UFES; doutoranda em Educação pelo PPGE-UFES na linha de pesquisa
Educação Especial e Processos Inclusivos. E-mail: katiusciaolmo@gmail.com

LUCYENNE MATOS DA COSTA VIEIRA-MACHADO - Doutora (2012) e Mestre (2007) em
Educação, pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do
Espírito Santo (PPGE-UFES). Fez estágio pós-doutoral, em Educação (2015), pelo Programa
de Pós-graduação em Educação da Universidade Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)
financiada pela Capes. Atualmente é professora Associada I do curso Letras Libras, lotada no
Departamento de Línguas e Letras (DLL), no Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) da
Universidade Federal do Espírito Santo. Professora e orientadora de mestrado e doutorado
do curso de Pós-graduação em Educação (PPGE/UFES) e professora colaboradora
no programa de Pós-graduação em Linguística (PPGEL). Líder do Grupo de Pesquisa
em Libras e Educação de Surdos (GIPLES/CNPq-UFES). E-mail:
profaluvieiramachado@gmail.com Lattes: http://lattes.cnpq.br/6809535589391676

2 TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO
Em 2002 a pesquisadora Adriana da Silva Thoma defendeu sua tese: O cinema e a flutuação das
representações surdas: “Que drama se desenrola nesse filme? Depende da perspectiva…”. Adriana
analisou 08 filmes: Amy, uma vida pelas crianças; Tin Man: vozes do silêncio; Filhos do silêncio;
Lágrimas do silêncio; Gestos de amor; Mr. Holland: adorável professor; A música e o silêncio; Som
e fúria. Desejamos acolher a provocação que finaliza a tese de Adriana Thoma de se continuar a
investigação sobre outros textos cinematográficos. Considerando-se a produção cinematográfica dos
últimos vinte anos, mas também permitindo-se visitar os filmes já analisados, a partir de diferentes
abordagens epistemológicas, desejamos publicar textos que versem sobre:
✔ Imagem dos surdos no cinema;
✔ Personagens surdos na filmografia internacional e nacional;
✔ A educação de surdos no cinema;
✔ Os surdos e os diversos gêneros de filmes;
✔ Atores e atrizes surdos;
✔ Filmes sobre surdos como dispositivos problematizadores da educação de surdos;
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✔ Outras produções cinematográficas que contribuam para problematizar a educação de
surdos;

✔ A produção cinematográfica e possíveis impactos na vida dos surdos;
✔ A formação de professores bilíngues e tradutores e intérpretes de Libras e as incidências do

cinema;
✔ A recepção de filmes sobre surdos por surdos e comunidades surdas;
✔ A produção de filmes por surdos;
✔ Experiências de cineclube de/com/para surdos;
✔ Projetos e práticas de cinema acessível aos surdos.

3 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
● Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas, com as

referências;
● Estrutura sugerida: Título, Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais e

Referências;
● Título centralizado, em negrito e maiúsculo, fonte Times New Roman, tamanho 12;
● Indicação do(s) autor(es) logo após o título, alinhamento à direita;
● Nota de rodapé com titulação, vínculo profissional e e-mail;
● Texto com estrutura em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5cm entre

linhas e justificado, sem espaçamento entre parágrafos;
● Citações curtas deverão ser posicionadas no corpo do texto, entre aspas. Citações longas

deverão estar separadas do texto, sem aspas, destacadas com recuo de 4 cm da margem
esquerda. Citação na forma: Autor, data, página;

● Caso utilize algum tipo de imagem, mapa ou ilustração, indicar a fonte;
● Somente a capa será colorida;
● É de responsabilidade do(s) autor(es) a revisão ortográfica e gramatical;
● É de responsabilidade do(s) autor(es) a autoria da pesquisa (é vedado plágio) e a observação

dos preceitos éticos.
● O livro será editorado (confecção da capa, ISBN, código de barras, ficha catalográfica,

conselho editorial, arte-finalização), disponibilizado em formato e-book pela Editora
Schreiben (www.editoraschreiben.com).

4 INVESTIMENTOS E PRAZOS:
● O valor por capítulo será de R$ 100,00 (cem reais);
● Neste valor estão inclusos editoração e e-book;
● Cada capítulo deverá ter no máximo 04 autores;
● O pagamento do capítulo deverá ser feito logo após o aceite (via depósito/transferência);
● O e-book do livro será disponibilizado aos autores e ficará hospedado no site da Editora

Schreiben para download gratuito. Exemplares físicos poderão ser adquiridos de acordo com
as demandas dos (as) autores (as);

● Prazo para envio de Título provisório e resumo do capítulo: 15 de junho; Enviar para o
email educandor@gmail.com, colocar no assunto: Os surdos e Sétima Arte + Título e
Resumo;

● Pagamento do valor do capítulo: via pix até 30 de junho; dados do pix somente após
aprovação do resumo;
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● Prazo para envio do manuscrito: 15 de julho de 2022; enviar para o email
educandor@gmail.com, colocar no assunto: Capítulo finalizado;

● Previsão de publicação do e-book: até 15 de agosto de 2022.
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