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A Biblioteca Anísio Teixeira (BAT), está
localizada no centro histórico e cultural de
Salvador, e no decorrer desses 55
(cinquenta e cinco) anos de existência, vem
cumprindo a função social de oferecer o
acesso à informação, de difundir a cultura
e de promover ações de fortalecimento da
cidadania.



Biblioteca Anísio Teixeira (BAT)



A criação do Setor de Atendimento à
Criança e ao Adolescente Surdo (SACAS)
surgiu da necessidade de oferecer
serviços a comunidade surda como:
a) integrar o surdo nas ações culturais;
b) estimular o gosto pela leitura através
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS);
c) incentivar o surdo a frequentar
bibliotecas e fomentar futuros
pesquisadores.



Desde 2009 a Biblioteca Anísio Teixeira
vem, construindo um trabalho voltado a
comunidade surda.

Ampliando o acesso à informação e à
cultura, através da LIBRAS, como meio
disseminador da comunicação entre o
surdo e o ouvinte.



Setor de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente Surdo (SACAS)



É notória a carência de conhecimento na
questão de disponibilizar material
informacional para a comunidade surda.

Diante dessa carência surgiu a idéia de se
produzir um áudio-livro em LIBRAS, com
objetivo de promover a acessibilidade ás
diversas formas de leitura.



DVD – LITERATURA INFANTIL

Em 2011 o Vídeo-Áudio Livro de
literatura infantil.

“A menina que não gostava de ler”

Autora: Lilia Gramacho Calmon.

Uma versão com tradução em Libras e
outra com narração.



Lançamento do DVD
“A menina que não gostava de ler”



DVD - DOCUMENTÁRIO

Em 2012 o Vídeo-Áudio Livro de
História da Bahia.
“Os Heróis da Independência”
Conta a história do Dois de Julho –
Independência do Brasil na Bahia.
Uma versão com tradução em Libras e
outra com narração.



Lançamento do DVD 
“Heróis da Independência”



Lançamento do DVD 
“Heróis da Independência”



Ações de Acessibilidade

A Biblioteca Anísio Teixeira como
espaço de cultura e da inclusão social,
desenvolve ações de acessibilidade, que
buscam agregar valores à cultura
surda, oferecendo atividades de
incentivo à leitura como: cursos,
seminários, palestras, estudos,
oficinas, contação de história, exibição
de filmes, passatempo cultural, etc.



Seminário: A Importância de Biblioteca na 
Vida Sócio Cultural dos Surdos (2010/2011)



Curso de LIBRAS – 2010/2011/2012 
para surdos e ouvintes



Oficina de Português para Surdos
como segunda língua (2011/2012)



Contação de história em LIBRAS



Palestras em LIBRAS



Oficina de Teatro para surdos 
(2011/2012)



Oficina de artesanato em LIBRAS



Jornada de filmes em LIBRAS 
e Legendados



Jogos Educativos em LIBRAS



Estudos em LIBRAS



Parcerias

• Associação de Pais e Amigos de Deficientes
Auditivos do Estado da Bahia (APADA).

• Associação Educacional Sons no Silêncio.

• Escola Wilson Lins.



Reportagem - Divulgação



Divulgação das Atividades 
(2011/2012)



Conclusão

O processo de fortalecimento da 
acessibilidade à comunidade surda está se 

consolidando cada vez mais, com o 
propósito sempre de disponibilizar 

informação e conhecimento, e ao mesmo 
tempo, proporcionar o incentivo à leitura 

com momentos lúdicos e prazerosos, 
sempre, associando o prazer pela leitura e 

aprendizagem no mesmo espaço. 





Biblioteca Anísio Teixeira - BAT

• Laura Santiago Galvão

• Email: laura.galvão@fpc.ba.gov.br 

• Email: bat.fpc@fpc.ba.gov.br

• Tel.: (71) 3117-6339

• End.: Av. 7 de Setembro, Ed. Portal de São 

Bento Ladeira de São Bento, CEP: 40060-000

http://www.facebook.com/BibliotecaAnisioTeixeira


