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Apresentação 

Neste trabalho abordo, inicialmente a literatura infantil, sua importância como um 

meio de construção de conhecimentos e formação de cidadania, tanto no cotidiano das 

crianças, como no ambiente escolar. 

Na busca de contextualizar as práticas de letramentos das comunidades surdas, 

discuto sobre a falta de literatura no Brasil em língua de sinais e apresento uma rápida 

cartografia da história da educação dos surdos, a língua de sinais e a cultura surda. 

No sentido de proporcionar um maior patrimônio cultural aos surdos, apresento um 

projeto desenvolvido desde de 2002, que está produzindo livros em língua de sinais e 

língua portuguesa.  

 

Literatura e Letramentos: interfaces na educação de surdos 

Desde os primórdios da civilização a raça humana tem deixado suas impressões, as 

quais serviram às futuras gerações para conhecerem e ao mesmo tempo, entender as 

experiências culturais vividas ao longo da humanidade. Os símbolos, arquétipos 

construídos culturalmente, são carregados de imaginação, valores e significados que 

permeiam o cotidiano, dando sentido a vida humana. 

No decorrer da História, a humanidade foi vista de diferentes formas, e os conceitos 

formados a seu respeito foram modificando-se a cada época. O mesmo ocorreu com a 

educação e o acervo cultural destinado a raça humana. 

Na Idade Antiga mais precisamente na Grécia e Roma e educação da criança era 

exclusivamente de sua família. A diferença entre adulto e criança não existia. Até a Idade 

Média, ouviam os mesmos contos, lendas e romances épicos que os adultos, pois as 

crianças eram consideradas adultos em miniatura. 

Durante a Idade Média, os programas destinados às crianças estavam carregados de 

moral, as atividades eram voltadas á aritmética leitura e escrita. Os livros tinham caráter 

pedagógico com a função de moralizá-las. 



Com o advento do Renascimento, os textos escolares passaram a sofrer menos 

influência da igreja. Neste momento da história vive-se um grande diferencial: surgiram os 

textos para as crianças, os quais retratavam os contos e fábulas com elementos mitológicos. 

Além disso, surgem os textos que narram tradições populares. É o início da narrativa 

folclórica.  

Por volta do século XVII, Charles Perrault deu início á literatura infantil e, através 

dos contos de fadas, imortalizaram-se histórias que são de grande repercussão ainda nos 

dias de hoje, como, Chapeuzinho Vermelho. 

Não podemos deixar de falar aqui de Jacó e Guilherme os dois irmãos Grimm. Para 

Girardelo (2004), pioneiros da pesquisa folclórica, que passavam amorosamente para o 

papel os contos que ouviam em sua cidadezinha alemã, na virada entre o século XVIII e 

XIX.     

Em 1830 a literatura infantil ainda mantinha seu caráter refinado, são desta época o 

Livro das Fábulas e o Livro Conto de Fadas de Lina, escritos por Grimm e ilustrados por 

Lyser.     

No Brasil, as publicações para o público infantil até os anos 70 seguiram-se os 

moldes europeus, limitando-se basicamente à edição dos clássicos, a partir daí começa a 

surgir algumas manifestações de caráter nacionalista como as histórias de Monteiro Lobato.  

Segundo ANTUNES (2004:152) na atualidade, nossa literatura é enriquecida e 

“mesclada”, alternadamente, pelo didatismo da pedagogia, pelos contos de fadas e pela 

dramaticidade de contos realistas.   

Os contos de fadas, histórias infantis, e lendas têm sido utilizados na educação como 

recursos pedagógicos de extrema importância e contribuição para a construção do 

conhecimento. Muitos autores sugerem as histórias infantis como facilitadores do interesse 

pela leitura. 

A literatura na infância é a ferramenta propulsora do poder imaginário no tecimento 

das leituras de mundo. Ao construir imaginariamente uma história, a criança constrói 

conhecimentos que falam de si e que retratam sua realidade.  

Para POSTIC (1993:13), “Imaginar... não é afastar-se em relação ao mundo real; é 

seguir ao mesmo tempo uma via paralela. Eu não me desligo do real. Ele caminha em mim 

por vias secretas”. A atividade imaginária ocorre pelo desencadeamento de encontros 



emocionais entre o real e o eu da criança. Esta se descobre ao mesmo tempo em que age. 

O mesmo autor diz pode-se ler que: “Toda pessoa tem necessidade de ter, ao lado 

do mundo real, (...) uma área de ilusão (...), um espaço interno que faz a transição entre o 

consciente e o inconsciente, entre o mundo das idéias e dos afetos” (1993:19). 

O movimento dialético entre o imaginário e o racional é aquele que garante o 

equilíbrio do sujeito. Sendo assim, as histórias infantis devem merecer um lugar especial no 

trabalho pedagógico com crianças, pois através delas é possível desenvolver uma seqüência 

lógica de idéias e enriquecer sua imaginação. 

Quando nos voltamos às crianças, nos perguntamos: Qual o significado de suas 

vidas?  Para construção desse significado, a cultura em que a criança está inserida assume 

um papel de extrema relevância. No momento, cabe uma avaliação de como a bagagem 

cultural está sendo transmitida as crianças. Quais os meios e instrumentos utilizados para 

esta interação cultural. A literatura, por exemplo, tem uma função singular nesse processo 

de construção do sujeito.  

Segundo KRAERCHER (1998:75), 

Literatura é arte e arte se utiliza da palavra como meio de expressão para, de 
algum modo, dar sentido à nossa existência. Se nós, na nossa prática 
quotidiana, deixarmos um espaço para que esta forma de manifestação 
artística nos conquiste, seremos, com certeza, mais plenos de sentido, mais 
enriquecidos e mais felizes. 

 
Para podermos perceber as experiências de uma criança, é importante que ela esteja 

em um ambiente que lhe permita viver livremente a infância, onde sua imaginação possa 

fluir sem limites. 

As atividades como o conto, a dramatização e o desenho permitem uma análise mais 

profunda de como a criança percebe, vê e sente o mundo, pois, através daquelas, esta se 

expressa livremente. 

Através das histórias infantis, as crianças são capazes de traduzir as experiências 

que fazem parte de sua vida, bem como de exprimir seus anseios, aprendizagens e desejos. 

As personagens e os conflitos das histórias infantis desempenham um papel importante no 

imaginário e no equilíbrio emocional da criança. 

Os contos de fadas despertam a curiosidade e a imaginação. Além disso, sugerem 

soluções aos problemas cotidianos das crianças, principalmente se tiverem relação com 



aspectos da realidade. Os contos de fadas pouco relatam à sociedade de massa, mas falam 

das proposições corretas frente à sociedade em que vivem, e servem para dar uma coerência 

frente às desordens interiores que muitas vezes é desconcertante para a criança. Os contos 

possibilitam caminhos para encontrar-se internamente. 

No faz-de-conta, na imaginação, a criança aprende a agir em função da imagem de 

uma pessoa, de uma personagem, de um objeto, e de situações que não estão imediatamente 

presentes e perceptíveis para elas no momento, mas que evocam sentimentos e significados 

vivenciados em outras circunstâncias. 

Imaginar funciona como um cenário no qual as crianças são capazes não só de imitar a 

vida, como também de transformá-la. Os heróis, por exemplo, lutam contra seus inimigos, 

mas também podem ter filhos, cozinhar, ir ao circo, enfim viver situações meramente 

humanas. 

Em um primeiro momento, o livro representará um objeto qualquer, um brinquedo 

da criança. Logo, com o passar do tempo, este objeto terá valor, terá vida se o indivíduo 

que o doou, juntamente com a criança, construir a crença de que o objeto livro é um 

brinquedo que pode divertir, emocionar e educar. 

Segundo CADEMARTORI, (1991:18) 

a literatura infantil propicia uma reorganização das percepções do mundo e, 
desse modo, possibilita uma nova ordenação das experiências existenciais da 
criança. A convivência com textos literários provoca a formação de novos 
padrões e o desenvolvimento do senso crítico. 

 

O professor pode proporcionar situações contextualizadas onde as crianças, 

mediadas pela linguagem, representem diferentes pessoas, personagens ou animais. Esta 

interação é resultado da capacidade da criança observar e aprender com os outros, 

vivenciando o desejo de identificar-se com eles, ser aceita e, conseqüentemente, estabelecer 

uma relação de alteridade, efetivando e reconhecendo suas diferenças. 

É a partir do adulto que a criança vai se interessar pelos livros como forma de 

diversão e aprendizagem. A literatura infantil, além de enriquecer a imaginação, oferece 

condições de desenvolver as primeiras relações sociais que irão constituir-se em práticas de 

letramento. 

Em nosso entendimento o letramento está intrinsecamente relacionado com nossas 

práticas sociais, o ambiente de interação vivencial é determinante para o processo de 



letramento. Segundo SOARES apud LEBEDEFF (2002) ampliando o conceito salienta que 

letramento não pode ser visto apenas como um conjunto de habilidades individuais, mas 

sim como um conjunto de práticas socias ligadas à leitura e a escrita em que os sujeitos se 

envolvem no seu contexto social. 

Nesta direção, percebemos o quanto se faz importante o acesso da criança desde 

cedo no mundo letrado. É neste sentido que a literatura é percebida como uma ferramenta 

intelectual de extrema valia. Situações como o ato de ler em casa juntamente com os pais, 

fornecem a criança o alicerce para alguns valores de letramento que são básicos e lhe 

servirão para o resto de sua formação cidadã. 

Porém sabemos que uma parcela da comunidade infantil, pessoas pertencentes às 

comunidades surdas, ficam a margem destes recursos de apropriação da cultura. Tanto os 

livros infantis, quanto juvenis não são escritos em língua de sinais, o que dificulta a 

compreensão da leitura por parte dos surdos, sabendo-se que para estes a língua de sinais é 

a primeira língua (L1), e a língua portuguesa é considerada a segunda língua (L2) das 

comunidades surdas. 

Para não dizer que no Brasil ainda não houve publicações literárias em LS, podemos 

citar o livro de Cláudia Bisol intitulado Tibi e Joca – Uma história dois mundos, de 2001, o 

livro conta a história de Tibi que nasce surdo e, por não oralizar não se relaciona com seu 

meio, enquanto que seus pais vivem o drama dele ser surdo. Somente quando Tibi conhece 

Joca é que ele realmente consegue estabelecer uma relação dialógica, porquê Joca é surdo, 

e lhe ensina língua de sinais.  

Além desse, há apenas as publicações de A Cinderela Surda, e A Rapunzel Surda 

publicadas em 2003, pela Editora da ULBRA, tendo como autores Carolina Hessel, 

Fabrício Rosa e Lodenir Karnopp. Esses dois livros têm um diferencial porque são escritos 

da através da Sign Writing, ou seja, a escrita da língua de sinais. 

O Ministério da Educação, através do apoio do IBM, publicou a Coleção Arara 

Azul, um material digital onde é contado em Língua de Sinais As Aventuras de Pinóquio, 

Alice no País das Maravilhas, Iracema.  

 Como foi mostrado, no Brasil, há pouca produção literária em narrativas 

sinalizadas.     

É neste momento que justifico esse trabalho que ora apresento. Desde 2002 tenho 



trabalhado na produção de livros bilíngües, favorecendo a leitura de muitos contos de fadas 

lendas, fábulas, mitos que a humanidade criou e passou de geração em geração, e que hoje 

a maioria das pessoas surdas ignoram. 

Tudo começou quando, em 1996, como professora de surdos numa escola estadual 

percebi a necessidade de contar histórias em língua de sinais para alunos surdos. Entre os 

objetivos decorrentes desta ação tínhamos a intenção de trabalharmos quase que 

exclusivamente a valorização da dimensão criadora nos alunos, ampliando seus referenciais 

de mundo, posteriormente passou-se a explorar a aprendizagem da língua portuguesa 

considerada a segunda língua das comunidades surdas. Sabemos que é quase impossível 

falar de alunos surdos sem contar um pouquinho da história das Comunidades Surdas.   

Na Espanha, no século do XVI, o Monge Beneditino Ponce de Leon (1520–1584), 

fundou uma escola dedicada aos filhos da corte de seu país, utilizava como metodologia o 

oralismo. 

Na segunda metade do século XVIII, surge o primeiro e maior promotor da 

educação dos surdos da época: o Abade Charles Michel de L’Epée. O Abade de L’Epée 

acreditou que, aprendendo os gestos, poderia ensinar aos alunos surdos a língua francesa 

escrita. Em seu método considerava a Língua de Sinais, a língua materna dos surdos. 

Porém, L’Epée, não percebia a Língua de sinais como um sistema lingüístico completo, 

sujeito a todas as variações a que estão submetidas as línguas orais, e capaz de expressar 

tudo o que pode ser manifestado através da fala. Como resultado disso, criou a gramática 

francesa com os sinais metódicos. 

Assim, L’Epée estudou a linguagem dos surdos e criou os sinais metódicos, com os 

quais ele conseguia rapidamente comunicar-se com seus alunos. Esse fato tomou uma 

proporção muito grande na época que transformou sua casa em uma escola pública. 

Durante os anos de 1771 a 1785 sua escola passou a atender 75 alunos.  

Durante esse período, na Alemanha, Samuel Heinick defendia um método contrário, 

baseado somente no aprendizado da língua oral, e considerava este método o único meio de 

integrar o Surdo à sociedade. 

A partir do século XVIII, muitas escolas foram criadas, e os surdos, então, tiveram a 

oportunidade de se profissionalizar. Como conseqüência, tornaram-se sujeitos participantes 

da sociedade dessa época, chegando a ocupar cargos importantes e inclusive muitos se 



tornaram professores de surdos. 

Nos Estados Unidos, segundo o método gestualista de L’ Epée, Thomas Hopkim 

Gallaudet fundou, em 1817, uma escola permanente para surdos. Mais tarde, em 1864, 

criou-se a Universidade Gallaudet, a primeira Universidade Nacional destinada aos surdos. 

Em 1880, acontece em Milão, Itália, o II Congresso Internacional de Educação dos 

Surdos, onde se decretou a implantação do oralismo, como metodologia educacional para 

surdos e a proibição do uso da Língua de Sinais, implicando na sua desvalorização. O 

ensino do Surdo seria então através do método oralista. Não foi permitida a participação 

dos surdos, que eram os maiores interessados sobre o assunto. Eles que até então eram 

sujeitos ativos no processo educativo, a partir do Congresso de Milão, foram expulsos das 

escolas ou até mesmo ocuparam cargos inferiores às suas potencialidades. 

O Congresso de Milão é percebido hoje como um divisor de águas na educação dos 

surdos, porquê deu início a Concepção Clinica-Terapêutica de Surdez. A partir deste 

momento mundialmente iniciou-se um período obscuro na vida das comunidades surdas, 

principalmente pela privação à língua de sinais e o efetivo poder dos ouvintes sobre os 

surdos. Durante muito tempo a educação dos surdos ficou restrita à aprendizagem da língua 

oral. Os objetivos educacionais eram em nível de medicalização da surdez. 

O resultados foram desastrosos, devido à dificuldade da concretização do 

aprendizado da língua oral, os surdos foram excluídos, ficando à margem da sociedade. 

A marginalização vivida pelas comunidades surdas ocorreu em todas as instâncias 

possíveis, desde a representação acerca dos surdos até as estratégias pedagógicas no 

ambiente escolar. 

SKLIAR, (1998:21)  colabora dizendo: 

o que fracassou na  educação dos surdos foram as representações ouvintistas 
acerca do que é o sujeito surdo, quais são seus direitos lingüísticos e  de 
cidadania, quais são as teorias  de aprendizagem que refletem as condições 
cognitivas dos surdos, quais as epistemologias do professor ouvinte  na sua 
aproximação como os alunos surdos, quais são os mecanismos de 
participação das comunidades surdas no processo educativo.    
 

Somente no século XX na década de 1960, o olhar sobre os surdos começou a se 

deslocar da normativa da medicina para estudos etnográficos. Algumas pesquisas 

endossaram esse novo olhar. Estudos de lingüistas sobre o rendimento escolar de alunos 

surdos, filhos de pais surdos, fluentes em língua de sinais, apresentavam melhores 



desempenhos que os surdos filhos de ouvintes. 

Na verdade, já em 1895 o primeiro artigo sobre a língua de sinais foi escrito, mas 

com o advento do oralismo estas pesquisas estacionaram e somente no século XX, há 

publicação das pesquisas sobre a língua dos surdos.   

Estudos como os de Stokoe em 1960, proporcionaram a valorização da Língua de 

Sinais. No Brasil a Língua de Sinais é denominada Língua Brasileira de Sinais (LBS), 

também denominada LIBRAS, é uma língua de modalidade gestual-visual, reconhecida 

como língua natural dos surdos e constitui o “símbolo da surdez” (BRITO, 1993: 28).  

A L.S. é considerada a língua materna dos surdos, pois foi criada pela necessidade 

de estabelecer contato com seus pares. Hoje consideramos que a Língua de Sinais é o único 

meio efetivo de comunicação entre os surdos, possibilitando-lhes se desenvolver 

lingüístico-cognitivamente. 

Segundo SKLIAR in SOUZA (1997:271), a língua de sinais é uma língua plena, 

natural, não um código artificial de comunicação e como tal deve ser pensada; é um direito 

sos surdos não uma concessão.  

  Essa nova percepção frente às comunidades surdas, no último século, instaura-se a 

Concepção Sócio-Antropolópogica de Surdez a qual faz considerações valorativas à língua 

de sinais e compreende que os surdos têm uma cultura surda. Entendo cultura aqui não 

como algo único, estável, mas plural, representação de diferença. 

 Pode-se perceber a cultura surda como Perlin (2004:76) sugere: 

Conhece-se e compreende-se a cultura surda como uma questão de 
diferença, um espaço que exige posições que dão uma visão do entre lugar, 
da diference, da alteridade, da identidade. Percebe-se que o sujeito surdo está 
descentrado de uma cultura e possui uma outra cultura.   

 
Ainda em Perlim (1998:56) lê se: 

 

A cultura surda como diferença se constitui como uma atividade criadora. 
símbolos de práticas jamais aproximados na cultura ouvinte. Ela é 
disciplinada por uma forma de ação e atuação visual e não auditiva. 
 

Considerações como essa têm mudado as representações acerca da surdez e dos 

surdos. Ocasionando na educação dos surdos significativas mudanças, exigindo que os 

professores de surdos resignifiquem suas metodologias de trabalho e condições de interação 



lingüística com os alunos surdos, isto é, hoje se prevê a educação dos surdos esculpida sob 

a proposta de Educação Bilíngüe. 

 

Livros Bilíngües: estratégias de agenciamento cultural 

  Essas questões apresentadas fomentam a produção de livros em língua de sinais, no 

sentido de que as práticas de letramento das comunidades surdas se qualifiquem e os surdos 

tenham acesso a um universo literário coerente com a cultura surda.   Ao construir o projeto 

para produzir livros bilíngües: língua de sinais e português, não tinha definido ainda que 

tipo de literatura iria começar a produzir, então muitas vezes me encontrava pensando na 

necessidade dos surdos conhecerem através de sua língua os contos de fadas, porém percebi 

que é fundamental que conheçam também aspectos da cultura regional, como os mitos, e 

porque não as lendas?  Muitas delas, narrativas orais, que com o passar dos tempos 

tornaram-se escritas. 

Inicialmente houve uma escolha aleatória de lendas gaúchas. Entre elas escolhemos 

a Lenda do Pardal, Lenda do Burrinho, Lenda da Erva Mate, Lenda do Negrinho do 

Pastoreio, em fim foram ilustradas 12 lendas (figura 1). 

 

Figura 1 

 

 

Concomitantemente com as ilustrações, as lendas foram sintetizadas em pequenas 

frases, como por exemplo, a lenda da Erva-Mate apresentada à baixo: 

 

1. O cacique dos guaranis era muito sábio, prudente e bravo. 



2. E sua filha Caá-Yari era belíssima. 

3. Quando envelheceu, o cacique passou seu cargo para o guerreiro mais valoroso 

da sua tribo. 

4. Caá-Yari se casou com o novo chefe da tribo, e como de costume o acompanhou 

nas caçadas e guerras. 

5. O velho sentiu tristeza com a partida da filha. 

6. Então pediu a tupã um amigo para lhe fazer companhia nas horas de solidão. 

7. Tupã atendeu e apontou uma árvore muito verde e lustrosa. 

8. Mostrou-lhe como cortar o porongo e trançar a bomba de taquara. 

9. Secar e esmigalhar as folhas da erva. 

10. Desde então este hábito foi passado de geração em geração entre os gaúchos. 

 

A seguir passamos a filmar a instrutora de língua de sinais que traduziu as histórias 

para a LIBRAS: 

Utilizamos os momentos congelados (figura 2) mais significativos dos movimentos 

de simbolização da LS como referencial para os primeiros esboços gráficos (figura 3) para 

representação dos sinais. 

Figura 2 

 
Figura 3 



 

 

 Das doze histórias anteriormente selecionadas, nos concentramos no desenho dos 

sinais da LS de três, as lendas do Pardal, dos Túneis das Missões e da Erva-Mate, pois, na 

prática, percebemos a complexidade e o volume de trabalho necessário para representar o 

texto em LS de cada lenda. 

 Entre as três histórias, avançamos na lenda da Erva-Mate, onde, no decorrer do 

desenvolvimento da representação gráfica da LS, chegamos a um padrão visual mais 

expressivo, neste momento tínhamos como referencial o dicionário de libras, o dicionário 

digital, e outros. Na qual elegemos como personagem, narradora da história, um índio, visto 

que a lenda aborda o chimarrão como um costume que teve origem na cultura indígena 

guarani (figura 4). 

Figura 4 

 



 

 Durante o processo sempre nos reunimos para fazer retificações nos desenhos dos 

sinais. Contando com a colaboração dos acadêmicos dos cursos envolvidos, fizemos séries 

de fotografias (figura 5), onde pudemos explorar melhores ângulos para o desenho das 

mãos, a amplitude e direção dos momentos e as expressões faciais. 

Figura 5 

 
 

Recorrendo a computação gráfica, reunimos momentos diferentes dos movimentos 

em um mesmo desenho, inserimos transparências, símbolos direcionais, cores e montamos 

o texto na integra em LS mantendo uma unidade visual (figura 6).    

Figura 6 



 
 

 Como a lenda da Erva-Mate resgata a cultura guarani, percebemos que seria 

necessária uma pesquisa de cunho antropológico, onde pudéssemos conhecer aspectos 

relativos ao modo de vida, enfocando os valores cotidianos, como a arte, os ritos, a guerra, 

meios de subsistência, como o cultivo do milho, da mandioca, da erva mate. 

Outra interface de estudo foi das características físicas dos guaranis, como o tom da 

pele, estatura e traços faciais (figura 7). 

 



 

Figura 7 

 
 

Diante dos referenciais, fizemos novas ilustrações e estudamos técnicas de 

representação entre elas aquarela, giz pastel, lápis de cor, pintura e computação gráfica 

(figura 8). 

Figura 8 

 

 

 

Após este estudo diagramamos as páginas e inserimos o texto em LS e em 

português (figura 9). 

Figura 9 



 
 

Hoje, o leiaute do livro está pronto para publicação. Trabalhar na produção de livros 

bilíngües, efetiva práticas social e educacional, de reconhecimento da diferença cultural dos 

surdos, dentro de uma perspectiva mais ampla de estudo que pode ser chamado de estudos 

surdos. 

SKLIAR in SOUZA (1997:274) define estudos surdos como: 

um campo de investigação e de proposições educacionais que, através de um 

conjunto de concepções lingüísticas, multiculturais e antropológicas, 

definem uma particular aproximação ao conhecimento de mundo dos surdos. 

Nesta definição ficam excluídas todas as referências ao universo da 

audiologia e das deficiências auditivas, pois elas não cumprem nenhum 

papel na construção das experiências educacionais, nem comunitárias, nem 

culturais dos surdos. 

 

Diante deste universo de concepções lingüísticas e culturais valorativas da língua de 

sinais paira uma questão? Qual o motivo de produzir livros bilíngües?   

Percebo a necessidade de resgatar aqui aquilo que me referia no início deste 

trabalho quando falava sobre a marginalidade intelectual vivida pelos surdos, diante de 

poucas e insignificativas práticas de letramentos. 

Ser surdo e usuário natural de língua de sinais é ser também um sujeito bilíngüe, 

pois as comunidades surdas estão inseridas num contexto de uso fluente da língua portuguesa 



tanto na modalidade oral quanto escrita.  Portanto, produzir material literário em língua de 

sinais e língua portuguesa amplia as possibilidades de acesso dos surdos ao mundo letrado e 

isso significa o desenvolvimento de expressão, compreensão e principalmente de cidadania e 

de práticas de letramentos por parte dos surdos.    

KARNOPP in THOMA &LOPES (2004:106) corrobora dizendo: 

o acesso à palavra (em sinais e na escrita) é traduzido como forma de acesso 
das pessoas ao mundo social e lingüístico, sendo condição mínima e 
necessária para que o aluno possa participar efetivamente da aula, 
entendendo e fazendo-se entender. 

 

A leitura de livros em língua de sinais além de oportunizar a leitura de literatura na 

língua que os surdos têm aquisição de forma natural, (natural no sentido de não imposta), 

oportunizará a leitura de mundo de forma cidadã e autônoma. 

Estas condições se constituem como premissas básicas para construirmos práticas 

de letramento cultural.   
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