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36 ALFABETOS DATILOLÓGICOS DO MUNDO 

 

 

Em 1994, recebi uma cópia deste material (36 ALFABETOS DATILOLÓGICOS DO 

MUNDO) em formato de apostila através de um amigo chamado MOACYR. Ele é 

Surdo e mora em outro país.  Emprestei para uma amiga e passados alguns 

anos, por um milagre, após muita insistência, consegui reaver este material 

(único).  

 

Realmente, não sei qual é a autoria, ficha catalográfica, edição nem ano desta 

obra mas quero divulgar no sentido de comemorar, com todos, o retorno do 

mesmo. 

 

Agradeço à Editora ARARA AZUL, que muito tem feito no sentido de divulgar a 

Surdez e materiais úteis, pela organização e divulgação deste material. 

 

Como não tenho como averiguar a bibliografia, deste já me responsabilizo pela 

divulgação. Caso alguém tenha informações úteis, agradeço por ajudar 

transmitindo-as.  

 

Abraços para todos! 

 
São Paulo / SP, 20 de abril de 2006 
JOEL BARBOSA JÚNIOR 
Intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

E-mail: joelbarbosajunior@gmail.com  
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Clique nos links abaixo para visualizar 
 
Alfabeto Internacional Standard 
Alfabeto Internacional 
Alfabeto Oriental Desconhecido 
Argentina 
Austrália 
Bélgica 
Coréia 
Escócia 
Espanha 
EUA 
EUA ( com uma mão) 
Filipinas 
Finlândia 
França 
Grécia 
Holanda 
Hong Kong, Singapura, Taiwan 
Inglaterra 
Iugoslávia 
Irã 
Irlanda 
Israel 
Itália 
Japão 
Lorm 
México 
Noruega (com duas mãos) 
Noruega 
Polônia 
Portugal 
Rússia 
Suécia 
Suíça 
Tailândia 
Venezuela 
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