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A relação Libras-Matemática existirá sempre que existir um surdo e
este fizer uso da Libras, pois a Matemática está presente na vida de
todos os seres e a Libras na comunicação da população brasileira não
ouvinte quase que por completa. O presente trabalho aborda alguns
conceitos de Geometria Plana em Libras com definições (quando
pasśıveis de definição), exemplos, imagens ilustrativas e imagens
com os sinais na Libras-Ĺıngua Brasileira de Sinais acompanhadas
da descrição, em ĺıngua portuguesa, da configuração das mãos, do
ponto de articulação, movimento e direcionalidade que compõe o
sinal, além do disso todos os sinais possuem mais de uma imagem
de sinalização pra que fique claro o movimento feito em cada sinal,
procurando atender, dentro do que é abordado, a Matemática (Ge-

ometria Plana) e a Ĺıngua de sinais na sua integralidade. É impor-
tante ressaltar que, no bilinguismo, proposta usada na educação de
surdos, é natural que uma ĺıngua se sobressaia à outra, no caso da
pessoa surda biĺıngue a primeira ĺıngua oficial é a ĺıngua de sinais,
logo todos os termos em Geometria Plana aqui descritos, apare-
cem primeiramente na ĺıngua de sinais para posteriormente serem
definidos, exemplificados e descritos o sinal. Para a produção do
material foi inicialmente feita uma pesquisa bibliográfica para cat-
alogação dos sinais já existentes, inclusive observando termos com
dupla sinalização, pois assim como na ĺıngua portuguesa temos du-
pla prosódia e regionalismo, na Libras não é diferente. Para os
termos que ainda não possúıam sinal algum, foram criados e apreci-
ados pela comunidade surda, sendo mais de trinta os sinais inéditos
que foram somados aos já existentes catalogados. O público alvo



desta produção vai desde professores de Matemática, intérpretes da
Libras, alunos Surdos e simpatizantes até profissionais das demais
áreas que envolvem a Geometria Plana e/ou a ĺıngua de sinais. Este
artigo foi produzido a partir de uma dissertação do Mestrado Profis-
sional em Matemática – PROFMAT.
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SEDRIM. , Um Compêncio de Geometria Plana em Libras ,
Dissertação(Mestrado): UFCA, 2018.

[2] CAMINHA, A. M. Neto , GEOMETRIA , Rio de Janeiro-
RJ: SBM, 2013.
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Braśılia-DF: SEE, 2010.

[4] Calculibras , Dispońıvel em:
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