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Resumo

O presente trabalho aborda conceitos de Geometria Plana em Libras
acompanhados da descrição, em lı́ngua portuguesa, e do movimento
das mãos que caracteriza o sinal. Para sua produção foi realizada pes-
quisa bibliográfica a fim de catalogar os sinais já existentes, inclu-
sive observando termos com dupla sinalização, pois assim como nas
lı́nguas orais, na Libras temos dupla prosódia e regionalismo. Para os
termos que ainda não possuı́am sinal algum, os sinais foram criados,
apreciados pela comunidade surda e somados aos já existentes.

Introdução

Com desejo semelhante ao dos professores criadores do Calculibras de
contribuir com o Ensino da Matemática para alunos surdos e, baseada
na estrutura do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilı́ngue- DEIT,
chegamos na proposta deste trabalho que relaciona Geometria Plana
e Libras. Buscamos apresentar o conteúdo, bem como os sinais, de
forma simples para auxiliar o leitor na compreensão da Libras e da
Matemática.

Objetivos

•Contribuir com a aprendizagem matemática do aluno Surdo;

•Contribuir com o trabalho de professores de Matemática e de
intérpretes da Libras na Educação Básica;

•Difundir a Geometria Plana na Libras.

Resultados

Este trabalho constitui parte de uma dissertação do Mestrado PROF-
MAT, intitulada Um ”Compêndio de Geometria Plana em Libras”,
onde cada termo, nele presente, vem acompanhado por ilustração, si-
nal em Libras, definição matemática, exemplo e descrição do sinal,
conforme figura abaixo.

Figura 1:
Sinal em Libras do Termo Retas Concorrentes

A apresentação do sinal antes da definição obedece caráter de in-
clusão, uma vez que a primeira lı́ngua do Surdo brasileiro é a Libras.
Ao todo somaram-se mais de cem sinas de termos matemáticos

dos quais muitos são inéditos e estão distribuı́dos em ordem de pré-
requisitos. Para aqueles que não possuı́am o sinal, este, por sua vez,
foi criado e apreciado pela comunidade surda para inserção no traba-
lho. A figura 2 apresenta sinais já existentes e a figura 3 um sinal
inédito.

Figura 2:
Sinal de Ponto à esquerda e de Reta à direita.

Figura 3:
Sinal de Projeção Ortogonal.

Os sinais Matemáticos já foram mais limitados. Para classificar
triângulos, o sinal usado para todos os triângulos era o mesmo e fi-
cava a cargo do intérprete fazer a adequação. O presente trabalho vem
sanar essa dificuldade conforme apresentamos, por exemplo, na figura
4, um sinal indito para tringulo equilátero.

Figura 4:
Sinal de Triângulo Equilátero.

Conclusão

Através do estudo realizado esperamos contribuir com o trabalho dos
envolvidos no processo educacional.
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