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Introdução
 É com grande alegria, emoção e orgulho que apresento a você este livro que é o primeiro livro 
de poemas em Libras a ser publicado. Porém antes de iniciar sua leitura algumas coisas precisam ser 
explicadas.
 A Libras é a língua da comunidade surda brasileira. A Lei 10.436/2002 e o Decreto 5.626/2005 só 
foram possíveis graças a luta dessa comunidade pelo reconhecimento de sua língua. Até pouco tempo

10.436/02

5.626/05
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atrás não se pensava que uma língua como a Libras, por ser visual, poderia ter uma escrita. Hoje graças 
à Valerie Sutton que criou o sistema de escrita SignWritting e também graças à Marianne Stumpf que 
divulgou a escrita de sinais no Brasil que é possível termos uma escrita para a Libras. 
 As Línguas de Sinais são ricas tanto visualmente quanto em sua expressividade por isso suas 
poesias são importantes para o surdo e sua cultura. A poesia em Língua de Sinais enriquece a língua e 
por isso é importantíssima. Entretanto como divulgar essas poesias de maneira acessível e duradoura?
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Como permitir que cada pessoa possa fazer sua própria interpretação? Como evitar marcar um ator-
-poeta para a poesia? Para essas perguntas a resposta é a escrita.
 Com a escrita é permitida a livre leitura e compreensão individual do leitor. A escrita estimula 
a imaginação e a intropescção e também possibilita a divergência de opiniões a respeito da obra. A 
escrita não é fixa, pelo contrário, depende do sentir de cada leitor, depende da expressão de cada. 
 Considerando o que anteriormente fora explicado este livro não possui a tradução de seus 
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poemas para a língua portuguesa, também não objetiva ensinar a escrita de sinais. O que pretende este 
livro? Valorizar as Línguas de Sinais e reconhecê-las. Estimular crianças surdas a lerem em sua própria 
língua e  estimulá-las a perceber o valor que a Libras escrita tem; e também incentivar novas publica-
ções de Literatura Surda.
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Compre o livro  físico completo em:

https://www.amazon.com/dp/1980977925/ref=pd_ybh_a_2?_encoding=UTF8&ps-
c=1&refRID=5NSCPE4Q8876PNTJTYW8
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