
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ SILVA LOBATO 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE NO CONTEXTO ESCOLAR INCLUSIVO: a construção de 

um glossário em Libras e Língua Portuguesa na área de matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2015 

 



2 

 

 

MARIA JOSÉ SILVA LOBATO 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE NO CONTEXTO ESCOLAR INCLUSIVO: a construção de 

um glossário em Libras e Língua Portuguesa na área de matemática 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte como requisito parcial para 

obtenção do grau de Mestre em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática.                                                              

 

Orientadora: Prof
a
. Dra. Claudianny Amorim Noronha 

 

 

 

 

 

Natal-RN 

2015 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lobato, Maria José Silva. 
Educação bilíngue no contexto escolar inclusivo: a construção de um glossário 

em libras e língua portuguesa na área de matemática / Maria José Silva Lobato. - 
Natal, 2015. 

261 f.: il. 
 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Claudianny Amorim Noronha. 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 

de Ciências Exatas e da Terra. Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 
Matemática. 

 
1. Inclusão – Dissertação. 2. Educação de surdos – Dissertação. 3. Bilinguismo – 

Dissertação. 4. Lexicologia – Dissertação. 5. Terminologia – Dissertação. I. 
Noronha, Claudianny Amorim. II. Título. 

 
RN/UF/BSE-CCET                                              CDU: 376-044.252 





4 

 

 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico mais este título às pessoas que são a 

razão do meu sucesso, minha mãe, meu pai, 

irmãos, filhos e esposo. 
 

 



5 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Quero deixar registrado que foram muitas as pessoas que contribuíram de forma direta 

com a evolução deste trabalho. Gostaria de contemplar a todos, entretanto, necessitaria de 

muitas folhas para tantos agradecimentos. Assim, contemplarei em meus agradecimentos as 

pessoas que compartilharam desde o início do meu sonho e estão vivenciando a superação de 

mais esta etapa de realização profissional. 

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida e por todas as vibrações que senti 

ao longo desta caminhada, pelo seu aconchego em todos os momentos de provação. Quando 

sussurrava “Milha filha, você é capaz”. 

Quero agradecer imensamente a meus maiores torcedores e incentivadores, meus pais 

Nilda e Anilo Moraes, que sempre estão com os corações abertos para ouvir a voz de seus 

filhos e acalmar as tempestades na hora da agonia. Eu amo vocês! 

Agradeço a meus irmãos Dante, Maria Antônia, Maria Valdirene, David e Daniel 

pelo carinho e incentivo constante.  Meus irmãos são os meus maiores exemplos que podemos 

ir além quando acreditamos e fazemos do sonho um exercício possível de ser tornar real, 

apesar das adversidades. Sou o reflexo da força, coragem e determinação de seus pais e da 

perseverança e garra dos meus irmãos. Amo vocês! 

A meus filhos, Linda Ariadne e Felipe Orfeu, por compreenderem minha ausência em 

muitos momentos e sempre me apoiarem em voos mais altos em busca da concretização dos 

meus sonhos profissionais. Obrigada meus amores por tudo. Vocês são as minhas inspirações, 

o meu porto seguro. Eu amo vocês! 

Quero agradecer de coração a meu marido, Cláudio Moisés, por sonhar e superar 

comigo cada degrau em busca da concretização dos nossos objetivos. Sem dúvida, sem seu 

incentivo, amor, parceria e ajuda diária não seria possível a concretização de mais esse sonho. 

Obrigada por me permitir subir em seus ombros. Amo você! 

A minha orientadora Claudianny Amorim Noronha, agradeço por apostar e investir 

na concretização deste trabalho, pela dedicação, atenção e compreensão. Aos professores Iran 

Abreu Mendes, Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Elielson Ribeiro de Sales que me ajudaram a 

nortear vários pontos nesta dissertação. 

 



6 

 

 

Aos membros do grupo CONTAR pela parceria, incentivo e apoio, em especial aos 

meus amigos Pablo Jovellanos dos Santos Lima pela colaboração na área de matemática e o 

Stanley de Oliveira Souza pelo auxílio na fonte bilíngue de computadores. 

Aos gestores e alunos surdos da escola Municipal Ulisses de Góis (compõem o 

Complexo Bilíngue de Referência para surdos), em especial ao meu amigo vice-diretor Jance 

Lyle, muito obrigada! 

Aos professores e alunos surdos do Centro de Atendimento ao aluno com surdez 

(CAS/NATAL/RN), em especial a professora surda Sheila de Oliveira pela colaboração em 

Libras, muito obrigada! 

Agradeço a comunidade surda pelo apoio, incentivo e credibilidade em meu trabalho, 

muito obrigada! 

Meus agradecimentos aos Projetos de pesquisa Leitura e escrita: recortes inter e 

multidisciplinares no ensino da matemática e português, bem como, o Glossário de 

Matemática e a leitura na aprendizagem de conceitos matemáticos, ambos financiados 

pelo Observatório da Educação/CAPES e INEP. Ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática da UFRN e a CAPES pelo apoio financeiro.  

 

A TODOS OS GIGANTES QUE ME PERMITIRAM SUBIR EM SEUS OMBROS 

PARA CONSEGUIR ENXERGAR MAIS LONGE 

 MUITO OBRIGADA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

EPÍGRAFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é a surdez que define o 

destino das pessoas, mas o 

resultado do olhar da 

sociedade sobre a surdez 

(VYGOTSKY, 1989). 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Educação bilíngue no contexto escolar inclusivo: a construção de um glossário em 

Libras e Língua Portuguesa na área de matemática 

 

RESUMO 

O presente trabalho discute aspectos relacionados à educação inclusiva e seus desdobramentos 

em relação à proposta de educação bilíngue no Brasil, mais especificamente em Natal-RN. 

Nesse contexto, objetivamos construir uma proposta de glossário que possibilite a 

representação de termos matemáticos em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e em Língua 

Portuguesa. Nossa investigação buscou subsídios teóricos em estudos lexicais e 

terminológicos, na legislação, em documentos e pesquisas na área de educação especial. 

Constatamos as dificuldades dos professores e alunos surdos em abordar os conteúdos 

curriculares de matemática nas escolas municipais de Natal que são conhecidas como 

complexos bilíngues de referência para surdos. Por isso, elaboramos dois produtos 

educacionais: a Fonte bilíngue de computadores e o Glossário bilíngue na área de 

Matemática. A Fonte bilíngue é uma ferramenta computacional composta pelo alfabeto de A a 

Z e os números de 0 a 9. Para sua criação, utilizamos dois softwares, o Adobe photoshop CS5 

e o High-logic fontcreator 6 home edition. O Glossário bilíngue na área de matemática é um 

material didático terminológico composto por 147 termos compilados de seis coleções dos 

livros didáticos de matemática do 1º ao 5º ano. Criamos 92 sinais-termos.  Para a composição 

dos sinais do glossário bilíngue na área de matemática, usamos quatro critérios 

metodológicos: replicação dos sinais-termos existentes do dicionário trilíngue do Capovilla e 

Raphael (2008); a sugestão de sinais-termos usados pela comunidade surda de Natal; a 

composição de dois ou mais sinais, conforme o dicionário trilíngue de Capovilla e Raphael 

(2008); e a fonte bilíngue. Consideramos que esta pesquisa pode trazer reflexões e 

apontamentos sobre a importância de elaborar materiais didáticos bilíngues por área de 

especialidade que facilitem a utilização da Libras pelo professor e a possiblidade de melhorias 

no processo de aprendizagem dos alunos surdos.  

Palavras-chave: Inclusão. Educação de surdos. Bilinguismo. Lexicologia. Terminologia.  
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Bilingual education in the inclusive scholar context: the construction of a Libras and 

Portuguese language mathematics glossary  

 

ABSTRACT 

The present study performs a discussion about aspects related to inclusive and bilingual 

education in Brazil, specifically in Natal municipality. In this context, the main objective was 

to development a mathematics bilingual glossary (Libras and Portuguese language). Our 

research has focused on lexical and terminology theoretical studies, as well as official papers 

and research regarding special education. Firstly we observe difficulty of both, teachers and 

deaf students, during mathematics classes in different schools of Natal municipality, which 

are known as “Deafness reference bilingual complex”. Thus, we propose two educational 

products: a computational bilingual font, and the bilingual glossary. The bilingual font is a 

computational tool containing the alphabet (A to Z) and ordinal numbers (0 to 9) it was 

created via “Adobe Photoshop CS5” and “High-logic font creator 6 home edition” software. 

The mathematics bilingual glossary is composed by 147 terms extracted of six math books 

collections, covering from the first to fifth scholar year. We used four criteria to elaborate the 

glossary signs: replicate the sign existing in Capovilla and Raphael (2008) trilingual 

dictionary; using regional signs of the deaf community of “Rio Grande do Norte”; joining two 

or more signs from the Capovilla and Raphael (2008); using the bilingual font by 

fingerspelling (or dactylology) method. The results obtained with the present research shows 

the necessity of elaboration appropriated teaching materials in order to facilitate the use of 

Libras, promoting a good relationship between teaching and learning of the deaf students. 

 

Key words: Inclusion. Deaf learning. Bilingual school. Lexicology. Terminology.  
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1 INTRODUÇÃO 

Primeiramente, é essencial fazermos uma breve retrospectiva da minha formação 

escolar e acadêmica e suas implicações para minha atuação profissional. Assim, começo 

elencando acontecimentos que foram essenciais para a idealização e construção desta 

pesquisa. Tive os primeiros contatos com a área de Matemática na rede pública de ensino no 

interior do Estado do Pará, no município de Abaetetuba, onde estudei desde o ensino básico 

até o ensino superior. Em 2004, conclui a graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia 

pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). De 2000 a 2008 fui professora polivalente na 

rede municipal de Abaetetuba-PA. 

 Em 2009 tive a possibilidade de ampliar minha experiência profissional no Estado de 

São Paulo, nos municípios de São José dos Campos e Taubaté, onde atuei como professora 

polivalente até o ano 2010. Nesse período realizei o Curso de Especialização em Educação 

Infantil e Alfabetização no Centro de Estudos Claretiano– São José dos Campos/ SP.  

Em 2011 ingressei como professora de Língua Brasileira de Sinais (Libras) na Rede 

Municipal de Ensino do Natal/ Rio Grande do Norte-RN, ano em que os complexos bilíngues
1
 

de referência para surdos da Prefeitura do Natal entraram em funcionamento. Com o intuito 

de aperfeiçoar minha atuação profissional, realizei o Curso de Especialização Libras: 

docência, tradução, interpretação e proficiência, na Faculdade de Excelência Educacional do 

Rio Grande do Norte (FATERN), em Natal. Dois anos depois me vinculei à Secretaria 

Estadual de Educação do Rio Grande do Norte como Coordenadora Pedagógica do Centro 

Estadual de Capacitação de Educadores e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS).  

Com vínculo empregatício na prefeitura como professora de Libras e na Secretaria de 

Educação do RN como coordenadora pedagógica do CAS, foi possível identificar que um dos 

grandes desafios para ensinar pessoas surdas
2
 é a carência de materiais didáticos que 

pudessem complementar o ensino dos conteúdos curriculares propostos na rede regular na 

área de matemática. Todas essas experiências me possibilitaram enriquecer minha formação 

profissional e aguçar a necessidade de formação acadêmica na área de educação especial.   

Além disso, em 2011 retornei à academia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) ao ingressar no Grupo de Estudos em Ensino de Matemática e Língua 

Portuguesa (CONTAR), como professora bolsista do projeto Leitura e escrita: recortes inter e 

                                                
1 Complexos bilíngues de referência para surdos são uma rede de escolas municipais da prefeitura do Natal 

selecionadas para desenvolver esse projeto (NATAL, 2009). Além disso, em uma das escolas municipais que 

desenvolvem tal projeto, a proponente da pesquisa exerce a função de professora de Libras. 
2 Surdos são os sujeitos que apreendem o mundo por meio das experiências visuais e tem o direito e a 

possibilidade de apropriar-se da Libras e da Língua Portuguesa, de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento 

e garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais (RONICE, 2007, p. 10). 



18 

 

 

multidisciplinares no ensino de Matemática e português. Atualmente participo como 

colaboradora do projeto Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando Ciências, 

Língua Portuguesa e Matemática, ambos financiados pelo Programa Observatório da 

Educação
3
. O grupo de estudo CONTAR tem como objetivo aprofundar os conhecimentos 

nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática envolvendo a inter-relação do processo de 

ensino e aprendizagem da educação básica e a formação dos professores. 

Ao participar desse grupo adquiri mais contato com os programas de pós-graduação da 

UFRN. Assim, foi possível estabelecer conexões com minha área profissional e atrelar-me ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM). O 

retorno ao ambiente acadêmico por meio do projeto CONTAR foi um diferencial em minha 

formação profissional e acadêmica. Dentre os vários benefícios que o projeto proporcionou-

me, alguns merecem destaque: a participação em eventos científicos e na organização de 

jornal do CONTAR, a publicação de artigos em periódicos de circulação local, nacional e 

internacional. Além disso, o grupo CONTAR possibilitou discussões baseadas na linha de 

pesquisa interacionista, permitindo-me situar à linguagem como prática socioeducativa. 

Assim, o projeto discute a educação centrada no sujeito como agente aprendente.  

Atualmente, o grupo CONTAR desenvolve cinco projetos, são eles:  

1) Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando Ciências, Língua Portuguesa 

e Matemática; 

 2) Como a escola ensina a ler, produzir textos e resolver problemas? Pesquisa e 

ensino para uma prática educacional interdisciplinar em Matemática e Língua Portuguesa;  

3) Com quais gêneros e linguagens se faz uma sala de aula? O papel do pedagogo 

como mediador de múltiplas linguagens na sala de aula multidisciplinar; 

 4) Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de Matemática e de 

Língua Portuguesa;  

5) Glossário de Matemática e a leitura na aprendizagem de conceitos matemáticos; 

 As pesquisas no âmbito do grupo de Estudo CONTAR tomam como base os 

elementos constitutivos dos livros didáticos de Língua Portuguesa e Matemática, além de 

analisar documentos de referência curricular como as avaliações oficiais do INEP, os 

                                                
3 Os projetos foram selecionados pelos editais no 038/2010 e no 049/2012 – Capes/Inep/Observatório da 

Educação e são coordenados pelas professoras Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny Amorim Noronha, 

respectivamente. Ambos contam com a participação de professores da UFRN e dos programas de Pós-Graduação 

PPGED/PPGEL/PPGECNM/PRODEMA. 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as diretrizes curriculares, guias dos livros 

didáticos, exemplares da Prova Brasil. Essas pesquisas têm como foco a atuação dos 

professores do ensino básico e seus desdobramentos na utilização dos livros didáticos de 

Matemática e Língua Portuguesa, além da análise dos documentos de referência curricular.  

A análise da atuação dos membros do CONTAR no exercício da docência nos 

permitiu refletir sobre nossa formação profissional. O grupo é constituído por docentes e 

discentes de várias áreas do conhecimento, como: pedagogia, letras, matemática, e tem como 

foco discutir, pesquisar e elaborar propostas de intervenções voltadas ao ensino de Língua 

Portuguesa e Matemática por meio da inter-relação entre o processo de ensino e aprendizagem 

na Educação Básica e a formação de professores. 

Assim sendo, esta dissertação amparou-se em dois projetos de pesquisa do CONTAR 

que auxiliaram na seleção dos instrumentos de análise. Nosso objeto de estudo alicerçou-se na 

linha de pesquisa intitulada Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de 

Matemática e de Língua Portuguesa, coordenadas pelas professoras doutoras Claudianny 

Amorim Noronha e Tatyanna Mabel Nobre Barbosa. O projeto tem como objetivo investigar 

como a leitura e escrita são orientadas nos livros didáticos de Matemática e Língua 

Portuguesa sob uma perspectiva inter e multidisciplinar envolvendo as duas áreas. 

 Também nos embasamos na linha de pesquisa denominada Glossário de Matemática e 

a leitura na aprendizagem de conceitos matemáticos, coordenada pelo professor doutor Iran 

Abreu Mendes. O projeto enfatiza o ensino de matemática focado na área da produção de 

glossários e aprendizagem de conceitos (terminologias
4
) nessa área. Dessa forma, conhecer e 

participar dos projetos desenvolvidos no âmbito do grupo CONTAR contribuiu para escolher 

os livros didáticos de matemática como instrumento de análise desta pesquisa.  

Assim, o objeto de estudo desta pesquisa tem como foco as terminologias na área de 

matemática dos livros didáticos do 1º ao 5º ano. Dessa forma, utilizamos como critério inicial 

de análise as nove coleções de matemática, na versão digital, disponível para pesquisa ao 

grupo CONTAR. Verificamos entre as nove coleções que apenas seis apresentavam glossário 

terminológico.  

Diante disso, a pesquisa alicerçou-se em seis coleções dos livros didáticos de 

Matemática que apresentavam glossário terminológico do 1º ao 5º ano. Os trinta livros 

didáticos de matemática selecionados serviram de alicerce para a construção dos produtos 

                                                
4 Segundo Costa Filho (2008), terminologia é definida como a ciência que estuda a linguagem utilizada em 

contextos especializados. 
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educacionais: “Fonte Bilíngue de Computadores” e o “Glossário Bilíngue na Área de 

Matemática”. 

  Enquanto docente percebo que os alunos surdos têm dificuldades de compreender 

conceitos próprios da área de Matemática pela ausência de sinais específicos. Diante disso, 

esta pesquisa teve como desafio inicial construir um produto educacional estruturado em três 

aspectos, sendo eles: compilar sinais existentes do dicionário trilíngue do Capovilla e Raphael 

(2008), sinalizar a necessidade de criação de sinais, além de sugerir a composição de sinais 

por meio de três procedimentos metodológicos: a) composição de sinais locais (usados 

informalmente pela comunidade surda); b) composição de dois ou mais sinais (conforme o 

dicionário trilíngue do Capovilla e Raphael, 2008); c) uso da datilologia (fonte bilíngue de 

computadores).  

No entanto, no decorrer da pesquisa, geramos dois produtos educacionais intitulados 

de “fonte bilíngue de computadores” e “glossário bilíngue na área de matemática”. Ambos os 

produtos educacionais têm como foco facilitar o ensino dos conteúdos curriculares dos livros 

didáticos por meio de uma língua de especialidade
5
, neste caso a área de matemática. 

Constatamos que o primeiro produto educacional, “fonte bilíngue de computadores”, é 

uma ferramenta computacional com potencial para auxiliar tanto o professor quanto o aluno 

surdo. Criamos essa fonte de computadores utilizando dois softwares: Adobe photoshop CS5 e 

High-logic fontcreator 6 home edition. A fonte bilíngue de computadores é uma ferramenta 

digital de fácil acesso e apresenta correspondência direta com as letras e os números das teclas 

do computador. É uma fonte de computador que possibilita vários desdobramentos 

educacionais.  

Destacamos alguns aspectos benéficos advindos da aplicação da fonte de 

computadores como produto educacional. Por exemplo, pode auxiliar os alunos surdos em 

fase de alfabetização em Libras e Língua Portuguesa para representar o sinal na modalidade 

escrita na perspectiva bilíngue. Também pode ser aplicada para auxiliar na elaboração de 

atividades de conteúdos curriculares em disciplinas diversas, possibilitando aprendizagem 

visual simultânea por meio da associação entre as duas modalidades linguísticas. 

 Além disso, a fonte bilíngue também pode ser um recurso digital alfabetizador, pois o 

professor pode manusear essa ferramenta com enfoque na leitura, escrita e resolução de 

situações-problemas, bem como pode ser manuseada pelo aluno que está em processo de 

transição entre as duas modalidades linguísticas. 

                                                
5 Língua de especialidade é um sistema de comunicação oral e escrita, usado por uma comunidade de 

especialistas de uma área particular do conhecimento (FAULTICH, 2002, p. 124). 
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O segundo produto educacional “glossário bilíngue na área de Matemática” foi 

constituído a partir da análise dos glossários das seis coleções dos livros didáticos e 

classificados em quatro eixos temáticos (distribuição em quatro campos da matemática 

escolar), conforme o guia de livros didáticos
6
 - PNLD

7
 (BRASIL, 2010): tratamento da 

informação, grandezas e medidas, espaço e forma e números e operações. 

Durante a análise dos livros didáticos de Matemática, percebemos a diferença entre 

um dicionário
8
 e um glossário

9
, bem como a relevância e a utilidade de cada um.  Dessa 

forma, propomos como produto educacional um glossário bilíngue na área de matemática 

partindo do princípio de que há escassez de materiais didáticos terminológicos em matemática 

e Libras voltados aos conteúdos curriculares propostos pelos livros didáticos para os surdos 

da rede municipal. 

 Constatou-se que os glossários dos livros didáticos de matemática em análise não 

contemplam nenhuma referência bilíngue (Libras e língua Portuguesa), não sendo, portanto, 

aplicáveis diretamente às especificidades linguísticas dos alunos surdos. Logo, em 

consonância com a proposta do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de Capovilla e 

Raphael (2008), propomos o glossário bilíngue na área de matemática que tem como foco 

linguístico o uso de recursos visuais e gramaticais próprios da Libras. Com isso, selecionamos 

como objeto de estudo seis coleções de livros de matemática, conforme listado a seguir:  

 Aprendendo sempre: alfabetização matemática (DANTE, 2008); 

 Ponto de partida: alfabetização matemática (CERULLO; SHIRAHIGE; 

CHACUR, 2008); 

                                                
6 O Guia do livro didático é a etapa final do processo de avaliação pedagógica das coleções apresentadas por 

autores e editores. Ele é fruto de um processo de avaliação que reuniu professores de diversas instituições 

educacionais de várias regiões de nosso país. Após este processo, foram elaboradas, pela coordenação da 

avaliação de Matemática, as resenhas das coleções agora disponíveis para sua escolha. O objetivo dessas 

resenhas é oferecer subsídios para a escolha das coleções que serão utilizadas em sua escola, por três anos, a 

partir de 2010 (BRASIL, 2010, p. 11). 
7 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico 

dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica.  Após a 

avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de Livros Didáticos com resenhas das 

coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, 
aqueles que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article>. Acesso em: 01 fev. 

2014. 
8 Dicionário é uma coleção de vocábulos de uma língua, de uma ciência ou arte, dispostos em ordem alfabética, 

com seu significado ou equivalente na mesma língua ou em outra língua (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008, p. 

542). 
9 Glossário pode ser definido como um repertório de termos, normalmente de uma área do conhecimento, 

apresentados em ordem sistemática ou em ordem alfabética, acompanhados de informação gramatical, definição, 

com ou sem contexto [...] (FAULTICH, 2002, p. 122). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article
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 Pode contar comigo: alfabetização matemática (BONJORNO; BONJORNO; 

GUSMÃO, 2008); 

 Linguagens da matemática: alfabetização matemática (REAME; 

MONTENEGRO, 2008); 

 Projeto conviver matemática: alfabetização matemática (MILANI; IMENES; 

LELLIS, 2008); 

 Porta Aberta: alfabetização matemática (RODRIGUES; SANTOS NETO; 

CENTURIÓN, 2008). 

A partir dos discursos apresentados, em geral, um dos grandes obstáculos no processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos surdos está diretamente relacionado à linguagem
10

 

empregada nos livros didáticos de matemática, destinada prioritariamente aos falantes-

ouvintes. Diante do exposto, propomos esse produto educacional para auxiliar os professores, 

instrutores e intérpretes que atendem os alunos surdos do 1º ao 5º ano. 

Tomamos como ponto de partida para o desenvolvimento desta pesquisa os dados do 

Ministério da Educação (MEC) mostrados na Figura 1, os quais resumem as informações sobre a 

proporção de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) incluídos em classes 

comuns (alunos incluídos). Além disso, traz o total de alunos matriculados em classes 

especiais e escolas exclusivas. Essa pesquisa foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com base em dados dos Censos Escolares 

anuais. Os dados apresentados são do Censo Escolar da Educação Básica: Resumo Técnico 

(BRASIL, 2012, p 28) que estão disponíveis no site www.portal.inep.gov.br/resumos-

tecnicos. 

Observamos também que o número de alunos com NEE matriculados nesse período 

aumentou de 654.606 em 2007 para 820.433 em 2012. Em 2007, havia 53,23% (de um total 

de 654.606) de alunos com NEE matriculados em classes especiais de escolas exclusivas. Já 

em 2012, essa proporção diminuiu para 24,33% (de um total de 820.433). Em contrapartida, 

em 2007 havia 46,77% de alunos com NEE matriculados em classes comuns, aumentando 

para 75,67% em 2012. Diante do exposto, a Figura 1 indica que a inclusão dos alunos surdos 

nas escolas regulares das classes comuns tem aumentado com o passar dos anos, conforme os 

                                                
10

 Linguagem é utilizada no sentindo mais abstrato do que a língua, ou seja, refere-se ao conhecimento interno 

dos falantes-ouvintes de uma língua. No sentindo mais amplo pode ser compreendida como qualquer tipo de 

manifestação de intenção comunicativa, como por exemplo, a linguagem do animal e todas as formas próprias 

que os seres humanos utilizam para se comunicarem e expressar ideias e sentimentos, além da expressão 

linguística, isto é, as expressões corporais, mímicas, gestos etc. (QUADROS, 2007, p. 9). 

http://www.portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos
http://www.portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos
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dados apresentados no Censo Escolar da Educação Básica: Resumo Técnico do MEC/ INEP 

(BRASIL, 2012).    

Figura 1 – Número de alunos com NEE matriculados em classes especiais de escolas exclusivas e em classes 

comuns durante o período de 2007-2012. 

 

Fonte: www.portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos. 

 

Na Figura 2 apresenta-se um sumário dos dados apresentados na Nota Técnica n
o
5 da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI, 2012) 

referente ao censo escolar do Ministério da Educação (MEC) em parceria com Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais- INEP (BRASIL, 2012). De acordo com esse 

documento o número de alunos com NEE vem crescendo anualmente. Ademais, a Nota 

Técnica n
o
5 SECADI/MEC/INEP (BRASIL, 2010) apresenta uma descrição detalhada do 

número de alunos surdos e DA matriculados em classes comuns e classes especiais.  

De acordo os dados, o número de alunos com NEE apresenta um total de 702.603 

matriculados em classes comuns e classes especiais. Do total de 70.823 alunos com surdez
11

 

ou Deficiente Auditivo
12

 (DA), somente 26% efetivaram a matrícula nas classes especiais, 

correspondendo a 18.323. Por outro lado, do total de 70.823 de alunos surdos e DA 

matriculados em classes comuns e classes especiais, apenas 52.500 correspondem foram 

matriculados nas classes comuns, dos quais 22.249 são alunos surdez e 30.251 são alunos DA. 

                                                
11

 Surdez é o termo usado na área da medicina referente a qualquer alteração tanto no órgão da audição como na 

via auditiva. É caracterizada pela diminuição da acuidade e percepção auditivas que dificultam a aquisição da 

linguagem (FAULTICH, 2002, p. 131). 
12

 Deficiência Auditiva é definida pela perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (DECRETO nº 5.626/05). 

 

http://www.portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos
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A distribuição do número de matriculas em classes comuns e especiais pode ser observada na 

Figura 2, a seguir. 

 

Figura 2 - Número de matrículas dos alunos NEE em classes comuns e classes especiais de acordo os dados do 

MEC/ INEP (2010). 

 

Fonte: Nota técnica no 05 do MEC/ SECADI (2011). 

 

Pode-se concluir que o número de alunos com NEE em classes comuns vem 

aumentando consideravelmente. No entanto, apesar dos avanços legais por meio de ações 

governamentais em âmbito nacional direcionada ao fomento ao acesso dos alunos NEE na 

escola regular, o grande desafio que o sistema educacional brasileiro ainda enfrenta para 

consolidar as adequações curriculares, metodológicas, didáticas, avaliativas, arquitetônicas e 

atitudinais necessárias nas escolas regulares que possibilite realmente a permanência com 

qualidade dos alunos surdos em classes comuns. 

 Nesse contexto, o presente estudo foi baseado em três problemáticas observadas em 

escolas municipais do Natal denominadas de complexos bilíngues de referência para os 

surdos, são elas:  

 carência na formação do professor polivalente na área de matemática em reconhecer as 

especificidades linguísticas e pedagógicas dos alunos surdos;  

 conhecimento básico ou ausência de conhecimento desse profissional a respeito da 

Libras, dificultando sua atuação e comunicação com o aluno surdo;  
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 escassez de materiais didáticos na área de matemática que respeitem necessidades 

linguísticas dos alunos surdos. 

 

A proposta do município de Natal/ RN converge com a política de educação inclusiva 

na perspectiva bilíngue difundida no Brasil. Em 2010 a rede municipal de ensino do Natal/ 

RN instituiu dez complexos bilíngues de referência para alunos surdos. No que concerne ao 

ensino da Matemática para alunos surdos, um dos grandes desafios é a ausência de livros 

didáticos específicos nessa área, recaindo ao professor a difícil tarefa de ensinar conteúdos de 

matemática sem o apoio de um material adaptado possível de ser usado em classes comuns de 

ensino.  

Enquanto professora de Libras da rede municipal de ensino do Natal/ RN, foi possível 

identificar que os professores polivalentes apresentam dificuldades em ensinar os alunos 

surdos os conteúdos dos livros didáticos de Matemática do 1º ao 5º ano. As fragilidades da 

formação docente destes profissionais podem está interrelacionadas ao conhecimento restrito 

da estrutura gramatical da Libras, ao frágil domínio do uso da Libras, além da inexistência da 

representação de alguns termos específicos próprios da linguagem matemática
13

 em Libras, 

dentre outros fatores associados. 

Assim sendo, a presente pesquisa emergiu dos seguintes questionamentos 

preliminares: 

 

 Até que ponto os glossários dos livros didáticos de matemática conseguem atender às 

necessidades linguísticas
14

 dos alunos surdos usuários da Libras? 

 Quais as características necessárias a um glossário terminológico que possa atender às 

necessidades educacionais dos alunos surdos? 

 

Conforme o exposto, elencamos como estudo as terminologias dos livros didáticos de 

matemática do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A presente pesquisa consiste em gerar um 

                                                
13 Segundo Granell (2003) a linguagem matemática pode ser definida como um sistema simbólico, com 

símbolos próprios que se relacionam segundo determinadas regras. Esse conjunto de símbolos e regras deve ser 

entendido pela comunidade que o utiliza. A apropriação desse conhecimento é indissociável do processo de 

construção do conhecimento matemático. Está compreendido, na linguagem matemática, um processo de 

“tradução” da linguagem natural para uma linguagem formalizada. 
14 Linguística é a ciência que nos dá a oportunidade de entender como funcionam as línguas, para adaptá-las e 

chegar à comunicação de informações nas línguas de sinais nacional e internacionais. 
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produto terminológico
15

 bilíngue na área de Matemática que tem a perspectiva contribuir com 

o ensino dos conteúdos curriculares propostos pelos livros didáticos de matemática. 

Importante mencionar que as coleções a serem analisadas nesta pesquisa integram o 

Banco de Dados do grupo de estudos em matemática e língua portuguesa - CONTAR. Estas 

obras que adotamos são coleções adotadas em escolas da rede públicas da rede municipal de 

Natal/RN. Inclusive, estes materiais estão disponibilizados no formato digital, graças ao apoio 

do Memorial PNLD, sediado na UFRN e coordenado pela professora doutora Margarida 

Maria dias de Oliveira, do departamento de História.  

Para atender tais questionamentos, delineamos como o objetivo geral construir uma 

proposta de glossário que possibilite a representação de termos matemáticos em Libras e 

Língua Portuguesa. Para isso, fez-se necessário alcançar outras metas, que compõem os 

objetivos específicos: 

 

 Identificar e analisar as terminologias empregadas nos conteúdos curriculares dos 

livros didáticos de matemática do 1º ao 5º ano. 

 Criar uma fonte datilológica para computadores que possibilite a representação de 

termos em Língua Portuguesa e Libras simultaneamente. 

 

Para atingir tais objetivos, realizou-se um estudo qualitativo e quantitativo do tipo 

pesquisa documental (SEVERINO, 2007). A pesquisa documental tem como fonte vários 

tipos de documentos, tais como: jornais, livros, documentos legais, e também analisa outros 

documentos como fotos e gravações.  

Conforme Severino (2007), os conteúdos dos textos da pesquisa documental ainda não 

foram alvo de tratamento analítico, isto é, apresentam-se como material de pesquisa pouco 

explorado em que o pesquisador terá um campo amplo para desenvolver suas investigações e 

análises. A presente pesquisa classifica-se nessa modalidade de pesquisa científica ao 

selecionar como fonte documentos, livros didáticos de matemática e o dicionário trilíngue. 

Nesse sentido, elencamos cinco ações procedimentais que orientarão todo percurso 

metodológico desta pesquisa, são eles: 

 

                                                
15 Produto terminológico é o Resultado de uma atividade terminológica, como, por exemplo, uma ficha, um 

arquivo, uma base de dados, um glossário, um léxico, um vocabulário, uma norma, um comunicado 

terminológico etc. (FAULTICH, 2002, p. 128). 
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 catalogação de todos os termos da linguagem matemática empregados nos livros 

didáticos de matemática do 1
o
 ao 5

o
 anos do Ensino Fundamental; 

 criação de uma fonte bilíngue que auxilie a elaboração do glossário; 

 proposta de composição dos sinais em Libras para termos próprios da linguagem 

matemática adotados nos livros didáticos de matemática do 1
o
 ao 5

o
 anos do Ensino 

Fundamental e cujas representações da forma do sinal não foram encontradas no 

dicionário trilíngue (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008); 

 desdobramentos de temas para trabalhos futuros a partir da fonte bilíngue de 

computadores e do glossário bilíngue de matemática.  

 

Como resultado, a presente pesquisa apresenta dois produtos educacionais
16

. O 

primeiro produto é uma fonte bilíngue de computadores (Libras e Língua Portuguesa), que 

pode auxiliar o professor como uma ferramenta didático-pedagógica na elaboração de 

materiais didáticos em Língua Portuguesa e Matemática. O segundo produto é um glossário 

bilíngue que contém terminologias específicas que foram identificadas e catalogadas em seis 

coleções dos livros didáticos de matemática do 1º ao 5º ano. 

Acreditamos que ambos os produtos educacionais propostos nesta pesquisa podem 

trazer impactos socioeducacionais benéficos ao processo de ensino e aprendizagem na área de 

matemática. Assim, elencamos três aspectos que podem gerar desdobramentos a partir do uso 

desses produtos: 

 

 auxiliar os professores, bem como os intérpretes e professores de Libras, na 

interação com os alunos surdos nas escolas e em outros lugares;  

 facilitar a comunicação entre as duas modalidades linguísticas
17

 (Libras e 

Língua Portuguesa); 

 ajudar na introdução dos conteúdos curriculares propostos nos livros didáticos 

de matemática.  

                                                
16 De acordo com Lima (2012), produto educacional é definido um instrumento didático que contempla 
características operacionais que possibilitam a aplicação em ambientes formais e não formais [...]. Assim, o 

produto educacional é uma das contribuições a serem desenvolvidas dentro de um mestrado profissionalizante. 
17 Modalidade linguística é definida como as línguas que apresentam diferentes modalidades, isto é, oral-

auditiva, visual-espacial e gráfica-visual. A língua falada é denominada de modalidade oral-auditiva, isto é, 

utiliza a audição e articulação através do aparelho vocal para compreender e produzir os sons que formam as 

palavras dessas línguas. Uma língua sinalizada é visual-espacial, isto é, utiliza a visão e o espaço para 

compreender e produzir os sinais que foram as palavras nessas línguas. Tanto língua falada (oral-auditiva) como 

a língua sinalizada (visual-espacial) podem ter representações na modalidade gráfica-visual, isto é, podem ter 

uma representação escrita (QUADROS, 2007, p. 9). 
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A presente pesquisa buscou subsídios teóricos na legislação e em documentos que 

fundamentam a política de educação inclusiva no Brasil e preconizam escolas inclusivas na 

perspectiva da educação bilíngue (Libras e Língua Portuguesa) para alunos surdos. Assim, a 

construção dos produtos educacionais teve como aporte teórico os seguintes documentos: 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(BRASIL, 1990); Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2006); Lei nº 

7.853/89 (BRASIL, 1989); Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado a partir da Lei 

nº 8.069/90 (BRASIL, 1990); Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994); Lei nº 9394/96 

(BRASIL, 1996); Decreto no 3.298/99 (Brasil, 1999); Lei nº 7.853/89 (Brasil, 1989); 

Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica – Resolução CNE/CEB n
o
 

2/01(Brasil, 2001); Lei nº 10.172/01 (Brasil, 2001); Decreto no 3.956/01 (Brasil, 2001); 

Resolução nº 1/02 CNE/CP (Brasil, 2002); Lei nº 10.436/02 (Brasil, 2002); O acesso de 

alunos com deficiência às classes comuns da rede regular (BRASIL, 2004); Decreto nº 

5.296/04 (BRASIL, 2004); Lei nº 10.048/00 (BRASIL, 2000); Lei n
o
 10.098/00 (BRASIL, 

2000); Decreto no 5.626/05 (Brasil, 2005); Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos – PNEDH (BRASIL, 2006); Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

(Brasil, 2007); Decreto nº 6.094/07 (Brasil, 2007); Política Nacional de Educação na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008); Decreto n
o
 6.571/08 (Brasil, 2008); Decreto 

no 6.949/09 (BRASIL, 2009); Resolução n
o
 4/09, do CNE/CEB (Brasil, 2009); Censo da 

Educação básica (Brasil, 2011); Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2011), bem 

como pesquisas científicas, tais como: Capovilla e Raphael (2001, 2008), Sassaki (2002), 

Quadros (2004), Quadros e Karnopp (2004), Mendes (2002), Albres et al. (2013), Alves et al. 

(2010), Araújo (2003, 2000), Bacorny et al. (2010), Costa Filho (2008), Costa (2010), 

Faulstich (1995, 2002, 2006), Lima (2013), Hoffmann (2004), Lobato e Noronha (2013), além 

de outras literaturas, tais como: o dicionário trilíngue (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008) e as 

seis coleções de livros didáticos de matemática (2008). Ao longo da pesquisa serão elencados 

outros referenciais que fundamentaram este estudo. 

A presente pesquisa foi dividida em seis capítulos. O primeiro é composto pela 

introdução, que aborda a trajetória para a idealização e construção desta pesquisa e indica a 

justificativa para o estudo. Além disso, delimitou perguntas norteadoras, o objetivo geral e os 

específicos. Também abordou o tipo de metodologia adotada, além de indicar, de modo geral, 

os referenciais teóricos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa. 

O segundo capítulo aborda o aporte teórico em que fundamentamos nossa proposta de 

ensino para os educandos surdos. Discorremos acerca da educação dos surdos no Brasil, 
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trazendo um panorama geral sobre a inclusão dos alunos surdos no contexto escolar. Além 

disso, discutimos a proposta de educação bilíngue no contexto escolar inclusivo. Por fim, 

apresentamos a proposta dos complexos bilíngue de referência para surdos desenvolvida em 

um grupo de escolas selecionada pela secretaria de educação do município do Natal/RN.  

 No terceiro capítulo, abordamos uma amostragem dos glossários bilíngues em 

diferentes áreas do conhecimento e seus impactos para melhoria do processo social e 

educacional nessas áreas de especialidades.  

No quarto capítulo, discorremos sobre o percurso gramatical para criação dos sinais 

em Libras que alicerçaram nossa proposta de construção do glossário bilíngue na área de 

matemática. Além disso, serão apresentadas as análises qualitativas e quantitativas dos dados 

obtidos a partir dos livros didáticos e do dicionário trilíngue do Capovilla e Raphael (2008) e 

as reflexões a respeito dos dados coletados nesta pesquisa.  

No quinto capítulo, apresentamos os dois produtos educacionais desenvolvidos na 

pesquisa, a saber: fonte bilíngue (Libras e Língua Portuguesa) e o glossário bilíngue na área 

de matemática.   

No sexto capítulo, apresentamos nossas considerações finais, que trazem algumas 

reflexões e apreciações a respeito dos resultados da investigação dos dados obtidos decorrente 

da construção dos produtos educacionais. Além disso, sugerirmos desdobramentos de temas 

para estudos futuros partindo das investigações da seguinte pesquisa. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL 

Neste capítulo apresentaremos as principais definições e terminologias utilizadas no 

decorrer desta pesquisa. Além disso, descrevemos de forma contextualizada as leis e os 

documentos que influenciaram as ações governamentais na área educacional na perspectiva 

inclusiva no Brasil e seus impactos em nível regional, a exemplo do município do Natal/RN. 

Em seguida, revisamos alguns estudos sobre a educação bilíngue e seus pressupostos básicos, 

que devem ser incorporados nesse paradigma escolar inclusivo. Discorremos acerca da 

inclusão do aluno surdo e da necessidade de adaptação curricular.  

 

2.1 Para início de conversa: qual terminologia usar? 

É muito comum o uso das terminologias equivocadas referentes às pessoas com surdez 

ou DA. Por exemplo, o uso da expressão “surdo-mudo”, como se o indivíduo surdo
18

 não 

tivesse uma modalidade linguística de comunicação. De fato, a maioria das pessoas com 

surdez ou DA não se comunicam em Língua Portuguesa (modalidade linguística oral-

auditiva). As comunidades surdas possuem as línguas de sinais como sua língua materna, isto 

é, a comunicação mais utilizada pelos surdos e DA é a modalidade linguística visual-espacial 

(Libras). Entretanto, alguns surdos e DA recorrem a outros meios para facilitar a 

comunicação, como por exemplo, o oralismo, leitura labial, o aparelho auditivo, o implante 

coclear, bilinguismo e a comunicação total.    

Segundo Sassaki (2002), o termo portador de surdez é inapropriado, seja como 

substantivo ou como adjetivo, pois a condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e 

essa pessoa não porta, mas apresenta uma deficiência. Dessa forma, tanto o verbo “portar” 

quanto o substantivo ou adjetivo “portador” não se aplicam a uma condição inata ou adquirida 

que está presente na pessoa. Logo, não são termos adequados para qualquer deficiência, 

inclusive a surdez. Assim, o termo técnico em uso é “necessidade especial”, a exemplo do que 

preconizam as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001).  

                                                
18

surdos são os sujeitos que apreendem o mundo por meio das experiências visuais e tem o direito e a 

possibilidade de apropriar-se da Libras e da Língua Portuguesa, de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento 

e garantir o trânsito em diferentes contextos sociais e culturais (RONICE, 2007, p. 10). 
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Atualmente, na área educação especial usamos a nomenclatura pessoas com NEE. 

Esse termo técnico vem sendo empregado em documentos oficiais, a exemplo da Resolução 

n
o 
05/ 09- CME

19
, que orienta a proposta de ensino bilíngue no município Natal/RN, etc. 

O termo surdez diz respeito a experiências visuais do mundo (QUADROS, 2004). Do 

ponto de vista clínico, a surdez é caracterizada pela diminuição da acuidade e da percepção 

auditiva, que dificulta a aquisição da linguagem oral de forma natural. O termo surdo refere-

se às pessoas que se identificam enquanto surdas por situarem-se culturalmente em 

experiências visuais. Assim, a pessoa surda (termo que será usado frequentemente neste texto) 

apreende o mundo por meio de experiências visuais e, portanto, tem o direito e a possibilidade 

de apropriar-se da Libras, bem como, da Língua Portuguesa.  

Diante do exposto, o emprego do termo correto em estudos sobre surdez é essencial 

(SASSAKI, 2002). Segundo Quadros (2007), há duas definições que podem ser utilizadas 

para referir-se à modalidade linguística visual-espacial utilizada pela comunidade surda. A 

primeira refere-se à sigla definida pelos padrões internacionais de denominação das línguas de 

sinais denominada Língua de Sinais Brasileira (LSB). A segunda definição refere-se à sigla 

difundida pela Federação Nacional de Educação e Integração de surdos (FENEIS) 

denominada de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Ambas estão corretas, no entanto, 

usaremos aqui a sigla Libras, que é mais difundida e empregada pela comunidade surda no 

Brasil.  

Entretanto, Sassaki (2002) também alertava acerca do uso do termo apropriado para se 

referir à comunidade surda, pois em alguns contextos são utilizadas expressões em desuso, 

tais como: Linguagem de sinais ou Língua de sinais, bem como Linguagem brasileira de 

sinais ou Língua de Sinais Brasileira. Para o autor, a Libras é uma língua e não uma 

linguagem. Assim, são considerados os termos em desusos a “Linguagem de sinais” e 

“Linguagem Brasileira de Sinais”. Conforme Sassaki (2002) os termos técnicos mais 

apropriados atualmente conforme são língua de sinais
20

 e Língua Brasileira de Sinais.  

De acordo com Capovilla e Raphael (2001), a língua define um povo, enquanto a 

linguagem define um indivíduo. Assim, do mesmo modo que o povo brasileiro é definido por 

uma língua ou idioma em comum, o Português, a comunidade surda brasileira é definida por 

uma língua em comum, a Libras. A língua de sinais é uma língua viva e em constante 

                                                
19 Resolução n

o 
05/ 09 (NATAL, 2009) – Conselho Municipal de Educação – CME que fixa as normas relativas 

à educação das pessoas com necessidades educacionais especiais no Sistema Municipal de Ensino/RN. 

Disponível em: <www.natal.rn.gov.br/educação/Conselho Municipal de Educação>. Acesso em: 02 fev de2013 
20 Língua de Sinais é a modalidade linguística visual-espacial utilizada pelas comunidades surdas no mundo. 

São reconhecidas pela linguística como línguas, pois apresentam propriedades especificas das línguas naturais 

(RONICE, 2007, p. 8). 
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construção. A quantidade de sinais-termos está em aberto, podendo ser acrescentados novos 

sinais-termos. É importante notar a diferença entre “língua de sinais” e “língua dos sinais”, 

pois neste segundo caso o número de sinais seria limitado, o que não é o caso da Libras 

(SASSAKI, 2002).  

Em vista dos argumentos apresentados, os termos técnicos que serão utilizados no 

decorrer desta pesquisa serão: surdo; surdez; DA; NEE; Língua de sinais; e Libras. 

 

2.2 Análise documental: política de educação inclusiva no Brasil 

No Brasil, há tempos, evidencia-se um redimensionamento das políticas públicas 

governamentais voltadas ao público-alvo da educação especial. Ao analisarmos o percurso 

histórico da educação especial no Brasil, temos como embasamento regulamentador um 

conjunto de leis, decretos, resoluções, diretrizes, portarias e o impacto no processo de ensino e 

aprendizagem dos educandos com NEE. Essas premissas documentais apontam a trajetória da 

educação das pessoas com deficiências, ao longo dos anos, e nos permite compreender a 

conjuntura atual da proposta de educação inclusiva no Brasil. 

Tal constatação é evidenciada na Constituição da República Federativa do Brasil –

doravante Constituição Federal (BRASIL, 1988). Esse documento assegura em seu Art. 3º, 

inciso IV, que um dos objetivos fundamentais é “promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Também 

define no Artigo 205 que “a educação é um direito de todos”.  

O Artigo 206, inciso I, estabelece “a igualdade de condições de acesso e permanência 

na escola” (BRASIL, 1998). Para que a legislação vigente seja incorporada ao ambiente 

escolar efetivamente é essencial irmos além do acesso à escola, mais a permanência com 

qualidade neste espaço educacional, por exemplo, com  intérpretes e professores de Libras em 

todas as escolas, a Libras como disciplina curricular, provas em Libras no Enem. 

A Constituição Federal firma os princípios para o ensino voltados aos portadores de 

deficiência
21

, bem como assegura como responsabilidade do Estado e da família o acesso 

preferencialmente à escola regular de ensino, como descrito a seguir: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

                                                
21 Nesta pesquisa, usamos o termo “Pessoas com NEE”, conforme discutido no item 2.1. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 

garantia de:  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988, p. 1). 

 

A Lei nº 7.853/89 (BRASIL, 1989) estabelece o apoio às pessoas portadoras de 

deficiência de acordo com as orientações da Coordenadoria para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE
22

), que determina o direito à integração social dos 

deficientes.  

Nesse sentido, o Art. 2 da Lei nº 7.853/89 (BRASIL, 1989, p. 1) explicita que o poder 

público e seus órgãos têm o dever de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno 

exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 

lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, reafirmando a proposta da 

Constituição Federal, que trata do acesso e permanência preferencialmente na rede regular de 

ensino em seu Art. 8º, a Lei nº 7.853/89 (BRASIL, 1989) assevera que a pena para o infrator 

pode variar de um a quatro anos de prisão, mais multa, como ratificado nos incisos I, II, III, 

IV, assegura-se que se trata de infração: 

 

I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, 

a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 

grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta; 

II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por 
motivos derivados de sua deficiência; 

III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua 

deficiência, emprego ou trabalho; 
 IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência 

médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora de 

deficiência; 
 V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de 

ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei; 

 VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura 

da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público 
(BRASIL, 1989, p. 1). 

 

                                                
22

 CORDE é o órgão de acessória federal de gestão de políticas voltadas para integração da pessoa portadora de 

deficiência. O CORDE institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de 

deficiência, disciplina a atuação do ministério público, define crimes, e dá outras providências (BRASIL, 1989, 

p. 1). 
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Além disso, a Lei nº 7.853/89 (BRASIL, 1989) estabelece no inciso I que o 

atendimento escolar deve ser oferecido aos portadores de deficiência no sistema educacional, 

bem como indica como deve ser organizada a modalidade de educação especial, conforme 

descrito abaixo: 

I – na área da educação:  

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 

modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º 
e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com 

currículos, etapas e exigências de diplomação própria;  

b) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em 

estabelecimentos públicos de ensino;  
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimentos 

públicos de ensino;  

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em nível 
pré-escolar e escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais 

estejam internados, por prazo igual ou superior a um (um) ano, educandos 

portadores de deficiência;  
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos 

demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsa de 

estudo;  

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos 
e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem 

ao sistema regular de ensino (BRASIL, 1989, p.1). 
 

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado a partir da Lei nº 

8.069/90 (BRASIL, 1990) busca assegurar o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer das crianças e adolescentes. Esta lei (BRASIL, 1990) estabelece no art. 1º “a proteção 

integral à criança e ao adolescente”, representando um reforço à Lei nº 7.853/89 (Brasil, 

1989), ao determinar como dever da família, do poder público, além da sociedade em geral, 

no Art. 4º, como prioridade “os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária”. O ECA também enfatiza o direito à educação para o exercício da 

cidadania, como descrito no Art. 53 e nos incisos I, II, III, IV, V:  

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores; 

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. (BRASIL, 

1990, p.12). 
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Segundo a Declaração Mundial de Educação para Todos: satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem (UNESCO
23

, 1990), um documento internacional que passa a 

influenciar na formulação das políticas públicas da educação inclusiva, toda pessoa tem 

direito à educação. Assim, no Art. 3 assegura como direito a “universalização ao acesso à 

educação e o fomento à equidade”. Além disso, os incisos I, II, III, IV, V apregoam que a 

educação deve ser assegurada às crianças, jovens e adultos, a fim de alcançar o padrão 

mínimo de qualidade da aprendizagem, como descrito a seguir: 

I. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e 

adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, 
bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades.  

II. Para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a todas 

as crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um padrão 

mínimo de qualidade da aprendizagem.  
III. A prioridade mais urgente é melhorar a qualidade e garantir o acesso à 

educação para meninas e mulheres, e superar todos os obstáculos que 

impedem sua participação ativa no processo educativo. Os preconceitos e 
estereótipos de qualquer natureza devem ser eliminados da educação.  

IV. Um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais deve 

ser assumido. Os grupos excluídos - os pobres: os meninos e meninas de rua 

ou trabalhadores; as populações das periferias urbanas e zonas rurais os 
nômades e os trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias 

étnicas, raciais e linguísticas: os refugiados; os deslocados pela guerra; e os 

povos submetidos a um regime de ocupação - não devem sofrer qualquer 
tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais.  

V. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 

qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo 

(UNESCO, 1994, p.2). 
 

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) estabelece princípios, políticas e 

práticas na Educação Especial e postula o compromisso de acesso e qualidade de ensino que 

deve ser assegurado às pessoas com deficiência. Além disso, estabelece que a inclusão desses 

alunos na classe regular implica no desenvolvimento de ações adaptativas do currículo para 

que as necessidades das crianças sejam atendidas e não o contrário.  

Afirma-se nessa declaração (UNESCO, 1994) que as escolas devem prover 

oportunidades curriculares que sejam apropriadas aos alunos com habilidades e interesses 

diferentes, a fim de que as pessoas com NEE tenham possibilidade de desenvolver-se social e 

educacionalmente, no espaço escolar inclusivo. A educação inclusiva – entendida sob a 

                                                
23 UNESCO é definida como a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Foi fundada 

logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, 

através da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. Disponível em: 

<http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/a-unesco-e-a-educa%C3%A7%C3%A3o/0>. Acesso em: 03 mar. 2014. 

http://inclusaoja.com.br/legislacao/1990%20-%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20Mundial%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20para%20Todos
http://www.trabalhosfeitos.com/topicos/a-unesco-e-a-educa%C3%A7%C3%A3o/0
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dimensão curricular – objetiva que o aluno com NEE deve fazer parte da classe regular, 

aprendendo as mesmas coisas que os demais alunos, cabendo à escola fazer as adaptações 

necessárias. Como descrito no Art. 3, apresenta os princípios orientadores da educação 

especial acerca do acesso à educação na escola regular: 

As escolas deveriam acomodar todas as crianças independentes de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 

Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de 
rua, crianças que trabalham, crianças de origem remota ou de população 

nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e 

crianças de outros grupos desvantajados ou marginalizados (UNESCO, 

1994, p. 3). 

 

Na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) afirma-se que todos os alunos com 

devem aprender juntos, sempre que possível, independente das dificuldades e diferenças que 

apresentam.  

No entanto, a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) preconiza que 

os educandos com deficiência podem frequentar as classes comuns do ensino regular desde 

que acompanhem a proposta curricular do ensino comum como os demais alunos sem 

deficiência.  

Assim sendo, a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) é alicerçada 

em padrões de homogeneidade em termos de participação e aprendizagem, provocando 

reformulações das práticas educacionais e impulsionando a responsabilidade para instituições 

de educação especial. 

De acordo com a Lei nº 9394/96 (BRASIL, 1996), que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional. Esta lei regulamenta o sistema educacional brasileiro desde a educação 

básica ao ensino superior. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

(BRASIL, 1996) afirma que educação perpassa todas as instâncias sociais e organizacionais. 

Segundo o Art. 1º dessa lei, “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.  

A LDB também enfatiza no Art. 3º que o ensino deverá embasar-se em princípios, 

como descrito no Inciso I, segundo o qual aos alunos deve ser “assegurada à igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1996). Além disso, no capítulo 

V, que se refere à educação especial, afirma-se que o ensino deve ocorrer preferencialmente 

na rede regular, bem como elencam-se as diretrizes de acesso e permanência dos alunos que 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
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serão atendidos nas classes comuns, como exposto nos Art. 58 e incisos 1º e 2º da Lei nº 

12.796/13: 

 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular 

(BRASIL, 2013, p.22). 

 

Por meio do Decreto n
o
 3.298/99 (Brasil, 1999) que regulamentou a Lei nº 7.853/89 

(Brasil, 1989), que consiste de um conjunto de orientações normativas acerca da Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, visando assegurar o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais, ou seja, garantir os direitos básicos às pessoas 

portadoras de deficiência, como descrito no Decreto n
o
 3.298/99, no Art. 2º, segundo o qual, 

 

Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa 

portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao 

lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação 

pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de 
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 

pessoal, social e econômico (BRASIL, 1999, p. 1). 
 

Ademais, o Decreto nº 3.298/99 também menciona a atuação da educação especial 

enquanto modalidade de ensino transversal ao ensino regular, como descrito no Art. 24, no 

inciso II, segundo o qual a educação especial “é uma modalidade de educação escolar que 

permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino” (BRASIL, 1999, p.8). 

Ou seja, a educação especial perpassa toda a educação básica até o ensino superior. No Art. 

25 afirma-se que o serviço da educação especial deve ocorrer de forma complementar 

(programa de apoio transitório ou permanente) ou substitutiva (escolas especializadas) quando 

as escolas comuns não conseguirem atender às necessidades educacionais e sociais dos 

educandos deficientes. 

As Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica – Resolução 

CNE/CEB n
o 

2/01(Brasil, 2001) estabelecem orientações nacionais para a educação básica em 

todas as etapas e modalidades de ensino para os alunos com NEE.  Ademais, a Resolução 

CNE/CEB n
o 

2/01 (Brasil, 2001) estabelece que o sistema de ensino tem o dever de garantir a 
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acessibilidade aos educandos com necessidades especiais, além de reconhecer a necessidade 

de uma modalidade linguística que assegure o acesso à educação das pessoas surdas, é o que 

está descrito no Art. 12, incisos I e II:  

 

Art. 12 Os sistemas de ensino devem assegurar a acessibilidade aos alunos 

que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a eliminação 
de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo 

instalações, equipamentos e mobiliário – e nos transportes escolares, bem 

como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas dos recursos 

humanos e materiais necessários. 
1º Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à 

acessibilidade, deve ser realizada a adaptação das escolas existentes e 

condicionada a autorização de construção e funcionamento de novas escolas 
ao preenchimento dos requisitos de infraestrutura definidos. 

 2º Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam 

dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
educandos, a acessibilidade aos conteúdos curriculares, mediante a utilização 

de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a língua de 

sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa, facultando-lhes e 

às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem 
adequadas, ouvindo os profissionais especializados em cada caso (BRASIL, 

2001, p. 4). 

 

A Lei nº 10.172/01, que dispõe sobre Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 

2001) é uma estratégia educacional que busca ações integradas nas três instâncias 

governamentais, em nível federal, estadual e municipal. O PNE (BRASIL, 2001) é um 

documento orientador que visa assegurar uma educação básica de qualidade, cuja duração é 

de dez anos. Entre as modalidades de ensino básico, o PNE (BRASIL, 2001) discorre sobre a 

proposta educação especial propondo objetivos, metas e diretrizes para a oferta da educação 

com qualidade.  

Destaca-se no PNE (BRASIL, 2001) que, de acordo com os dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), cerca de 10% da população mundial apresenta necessidades 

especiais. No Brasil, há em torno de 15 milhões de pessoas com necessidades especiais. 

Nessas estatísticas da OMS consideram-se como necessidades especiais as seguintes 

deficiências: auditiva, visual mental, física, múltipla, bem como distúrbio de conduta e 

superdotação ou altas habilidades. Entretanto, atualmente as definições de necessidades 

especiais são mais amplas, a exemplo das pessoas que apresentam Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD).   

 Ademais, o PNE (BRASIL, 2001) discorre acerca do ensino que deve nortear as 

escolas regulares. Esse documento ressalta o crescimento anual do número de matrículas nas 

escolas regulares. Entretanto, os discursos proferidos demonstraram que o sistema 
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educacional ainda enfrenta inúmeros desafios para viabilizar um ensino de qualidade aos 

educandos com NEE. O referido documento afirma no trecho a seguir, acerca das ações 

pedagógicas e arquitetônicas que as escolas regulares devem viabilizar concomitantemente 

com parceria do sistema de ensino federal que assegure o direito ao atendimento à 

diversidade. Segundo o referido documento, 

 

Devem ser realizadas ações no sistema de ensino ao mesmo tempo, entre 

elas, destacam-se a sensibilização dos demais alunos e da comunidade em 
geral para integração, as adaptações curriculares, a qualificação dos 

professores para o atendimento nas escolas regulares e a especialização dos 

professores para o atendimento nas novas escolas especiais, produção de 
livros e materiais pedagógicos adequados para as diferentes necessidades. 

Adaptação das escolas para que os alunos especiais possam nelas transitar, 

oferta de transporte escolar adaptado, etc. (BRASIL, 2001, p. 123). 

 

O Decreto nº
 

3.956/01, instituído no Brasil, regulamentou a Convenção de 

Guatemala
24

. Esse documento reafirma o texto da convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência. Sendo assim, em seu Art. III, o Decreto n
o 

3.956/01 (Brasil, 2001) estabelece os 

objetivos que devem ser assegurados para efetivação da Convenção de Guatemala, são eles: 

 

Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou 

de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a 

sua plena integração à sociedade, entre as quais as medidas abaixo 

enumeradas, que não devem ser consideradas exclusivas: 
a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para 

eliminar progressivamente a discriminação e promover a integração na 

prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e 
atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a habitação, 

o lazer, a educação, o esporte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e as 

atividades políticas e de administração; 

 b) medidas para que os edifícios, os veículos e as instalações que venham a 
ser construídos ou fabricados em seus respectivos territórios facilitem o 

transporte, a comunicação e o acesso das pessoas portadoras de deficiência; 

c) medidas para eliminar, na medida do possível, os obstáculos 
arquitetônicos, de transporte e comunicações que existam, com a finalidade 

de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas portadoras de deficiência 

(BRASIL, 2001, p. 3). 
 

                                                
24

 A convenção de Guatemala dispõe sobre a prática da discriminação das pessoas com deficiência, a fim de 

assegurar o exercício dos seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. A convenção de Guatemala tem 

como objetivo prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e 

propiciar a sua plena integração à sociedade (BRASIL, 1999, ART. II). 

 



40 

 

 

A Resolução nº 1/02 do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) 

(Brasil, 2002) estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Essa 

resolução institui um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem 

observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e que 

deve ser aplicado em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

Além disso, afirma que o profissional precisa incorporar um conjunto competências e 

habilidades para seu aprimoramento, que tem como impacto o rendimento escolar dos alunos. 

Nesse contexto, a formação docente também deve direcionar-se aos conhecimentos 

específicos dos alunos com necessidades educacionais especiais, como disposto no Art. 6, no 

3º inciso, no trecho a seguir: 

A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 

deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da 
educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, 

envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre 

o desenvolvimento humano e a própria docência, contemplando: 

I - cultura geral e profissional; 
II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí 

incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais e as das comunidades indígenas; 
III - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da 

educação; 

IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino; 
V - conhecimento pedagógico;  

VI - conhecimento advindo da experiência. (BRASIL, 2002, p. 3).  
   

A Lei nº 10.436/02 (BRASIL, 2002) estabelece as diretrizes sobre Libras. Trata-se de 

um documento acadêmico e social muito importante para a vida escolar da comunidade surda 

brasileira, pois exigem do sistema educacional brasileiro uma reorganização profunda, em 

nível estrutural, comunicacional, pedagógico, avaliativo, curricular e atitudinal, que atenda às 

necessidades específicas dos alunos com surdez. Assim, em seu Art. 1º, a referida lei declara 

que a Libras: 

 

É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados.  

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a 
forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002, p. 1). 
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Ademais, o Ministério da Educação (MEC) publicou, em 2004, um manual de 

educação inclusiva, intitulado O acesso de alunos com deficiência às classes comuns da rede 

regular. Esse documento é alicerçado na concepção de uma sociedade que reconhece e 

valoriza a diversidade e tem o objetivo divulgar os conceitos mais atuais e adequados às 

diretrizes mundiais de inclusão da pessoa com deficiência na área educacional. Esse 

documento apresenta um panorama da educação especial, contempla as orientações 

pedagógicas e discute as práticas docentes, defendendo uma proposta de escola inclusiva que 

assegure um ensino de qualidade para a diversidade; portanto, livre de discriminação. É o que 

se pode constatar no trecho a seguir: 

Para ensinar a turma toda, parte-se da certeza de que as crianças sempre 
sabem alguma coisa, de que todo educando pode aprender, mas no tempo e 

do jeito que lhe são próprios. É fundamental que o professor nutra elevada 

expectativa pelo aluno. O sucesso da aprendizagem está em explorar 
talentos, atualizar possibilidades, desenvolver predisposições naturais de 

cada aluno. As dificuldades e limitações precisam ser reconhecidas, mas não 

devem conduzir ou restringir o processo de ensino, como habitualmente 
acontece (BRASIL, 2004, p. 42). 

 

No mesmo ano, foi implementado o Decreto nº 5.296/04, que regulamentou as Leis de 

nº 10.048/00
25

 e n
o
 10.098/00

26
. Este decreto (BRASIL, 2004) dispõe acerca da 

regulamentação das normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Passados dois anos da 

elaboração da Lei nº 10.436/02, o Decreto n
o
 5.296/04 estabelece a necessidade de viabilizar a 

acessibilidade
27

 e a eliminação de várias barreiras
28

. Entre as necessidades salientadas, consta 

a eliminação da barreira na comunicação e informação que garanta a todos o exercício da 

cidadania plena, a exemplo da pessoa com surdez, como descrito no Decreto n
o
 5.296/04, no 

Art. 8º, Inciso II: 

                                                
25

 Lei nº 10.048/00 estabelece como prioridade o atendimento das pessoas portadoras de deficiência, os idosos 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por 

crianças de colo terão atendimento prioritário (BRASIL, 2000. ART. 1º).        
26

 Lei n
o
 10.098/00 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas 
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

de comunicação (BRASIL, 2000, ART. 1º). 
27

Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 

meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 

2004). 
28

 Barreira diz respeito a qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 

movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à 

informação (BRASIL, 2004). 
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As barreiras nas comunicações e informações devem ser eliminadas sempre 

que houver qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 

expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, 
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como 

aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação (BRASIL, 

2004, p. 1). 

 

O Decreto n
o
 5.626/05, que regulamentou a Lei de nº 10.436/02, dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais, estabelece a inclusão do aluno surdo por meio da inclusão da disciplina 

de Libras em todos os cursos de licenciatura e opcional aos demais cursos de educação 

superior na educação profissional. Além disso, especifica a formação do professor de Libras, 

do instrutor de Libras e do tradutor e intérprete de Libras-Língua Portuguesa. 

 O Decreto n
o
 5.626/05 (Brasil, 2005) possibilitou assegurar o uso a difusão da Libras 

e outros recursos de expressão a ela associados. Este decreto (Brasil, 2005) assegura o acesso 

das pessoas surdas à escolarização por meio da comunicação em Libras, ou seja, reconhece o 

direito à educação das pessoas surdas ou DA em escolas regulares e classes de educação 

bilíngue, como explicitado no Decreto n
o
 5.626/05, Art. 22, incisos I, II, III e IV, a seguir: 

 

Art. 22.  As  instituições federais de ensino responsáveis pela educação 

básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência 

auditiva, por meio da organização de: 
        I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e 

ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental; 
        II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, 

abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das 
diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos 

alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de 

Libras - Língua Portuguesa. 

        § 1
o
  São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas 

em que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas 

de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. 

        § 2
o
  Os alunos têm o direito à escolarização em um turno diferenciado 

ao do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento de 

complementação curricular, com utilização de equipamentos e tecnologias 

de informação. 
        § 3

o
  As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I e II 

implicam a formalização, pelos pais e pelos próprios alunos, de sua opção ou 

preferência pela educação sem o uso de Libras. 

        § 4
o
  O disposto no § 2

o
 deste artigo deve ser garantido também para os 

alunos não usuários da Libra. (BRASIL, 2005, p. 6). 

 

Em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 

(SEDH) e o Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Justiça (MJ) e a 
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UNESCO, publicaram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) 

(BRASIL, 2006). Esse documento apresenta concepções, princípios, objetivos, diretrizes e 

linhas de ações educacionais, além disso, discute cinco eixos de atuação: Educação Básica; 

Educação Superior; Educação Não formal; Educação dos Profissionais dos Sistemas de 

Justiça e Segurança Pública Educação e Mídia (BRASIL, 2006). 

O PNEDH (BRASIL, 2006) tem como objetivo consolidar uma proposta de sociedade 

alicerçada nos princípios de cidadania, democracia e justiça social, além de assumir o 

compromisso com a construção de uma cultura de direitos humanos que visa o exercício da 

cidadania plena. Sendo assim, a educação em direito humanos envolve a aprendizagem 

cognitiva, social e emocional no processo de ensino e aprendizagem. Esse documento também 

estabelece princípios norteadores que visam respeitar os direitos humanos, como disposto no 

trecho referente à educação básica: 

 

A escola como espaço privilegiado para construção e consolidação da 
cultura dos direitos humanos, deve assegurar que os objetivos e as práticas a 

serem adotadas sejam coerentes com os valores e princípios da educação em 

direitos humanos; 
A educação em direitos humanos, por seu caráter coletivo, democrático e 

participativo, deve ocorrer em espaços marcados pelo entendimento mútuo, 

respeito e responsabilidade; 
A educação em direitos humanos deve estrutura-se na diversidade cultural e 

ambiental, garantindo a cidadania, o acesso ao ensino, permanência e 

conclusão, equidade (étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-

individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de 
nacionalidade, dentre outras) e a qualidade da educação (BRASIL, 2006, p. 

23-24). 

 

O MEC aprovou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) (BRASIL, 2007), 

que estabelece razões, princípios e programas de ensino discutidos em quatros eixos de 

atuação: educação básica, educação superior, educação profissional e tecnológica e 

alfabetização, educação continuada e diversidade, além discorrer sobre o plano de 

desenvolvimento da educação e suas implicações no sistema educacional (BRASIL, 2007).  

O PDE (Brasil, 2007) propõe um conjunto de medidas na educação como um todo e as 

outras áreas de atuação do Estado. Esse plano tem como foco a melhoria da qualidade da 

educação por meio da implementação de mais 40 programas em atuação no território 

nacional. Sendo assim, o PNE (BRASIL, 2007) estabelece as diretrizes que orientam as ações 

do plano de metas voltado ao planejamento e à gestão educacional por meio do programa 

“Compromisso Todos pela Educação”, que apresenta as seguintes metas: 
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a) Estabelecer como foco aprendizagem, apontando resultados concretos a 

atingir; 

b) Alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os 
resultados por exame periódico específico; 

c) Acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua 

frequência e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas 

periodicamente; 
d) Combater a repetência, dadas às especificidades de cada rede, pela adoção 

de práticas como aulas de reforço no contraturno, estudos de recuperação e 

progressão parcial; 
e) Combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não 

frequência do educando e sua superação; 

f) garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades 

educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a 
inclusão educacional nas escolas públicas. (BRASIL, 2007, p. 31). 

 

O Decreto nº 6.094/07 (BRASIL, 2007) que regulamentou o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação. Esse documento contou com a participação da União 

Federal, em regime de colaboração com municípios, o Distrito Federal e os estados. Firma-se 

na participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência 

técnica e financeira. Tem como objetivo a mobilização social pela melhoria da qualidade da 

educação básica.  

O governo federal, por meio do Decreto nº 6.094/07, firma o compromisso com a 

educação de qualidade, ao estabelecer 28 diretrizes que orientam o plano de metas 

“Compromisso Todos pela Educação” (BRASIL, 2007).  Para avaliar o índice de desempenho 

desse plano de metas do ensino básico, o governo federal, em parceria com Distrito Federal, 

os estados e municípios, criaram um sistema de avaliação de desempenho educacional, tais 

como: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB); a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB); e a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

Os instrumentos indicadores de desempenho educacional dispostos no Decreto n
o
 

6.094/07 (BRASIL, 2007) têm como objetivo verificar o desempenho das escolas públicas e 

atuar nas instituições mais fragilizadas, a fim de cumprir as metas fixadas no Termo de 

Adesão ao Compromisso.  

Ademais, conforme o Decreto (BRASIL, 2007) uma das metas previstas é a garantia 

do acesso e permanência no ensino regular do atendimento às necessidades educacionais 

especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. 
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Em 2008, o MEC e a Secretaria de Educação Especial (SEE) difundiram a Política 

Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva
29

, que visa constituir políticas 

públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos (BRASIL, 2008). 

Em vista disso, a Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como finalidade: 

 
Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas 

de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 
aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; 

transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional 

especializado; formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e os demais profissionais da educação para a inclusão; 

participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 

transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 
intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008, p. 14).  

 

 Além disso, este documento (BRASIL, 2008) apresenta as diretrizes que alicerçam a 

política pública na perspectiva da inclusão escolar e traz orientações acerca da educação 

bilíngue, conforme descrito seguir: 

 
[...] Para a inclusão dos alunos surdos, nas escolas comuns, a educação 

bilíngue, Língua Portuguesa/Libras, desenvolve o ensino escolar na Língua 

Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa como 
segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, os serviços de 

tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para 

os demais alunos da escola. 

 O atendimento educacional especializado é ofertado, tanto na modalidade 
oral e escrita, quanto na língua de sinais. Devido à diferença linguística, na 

medida do possível, o aluno surdo deve estar com outros pares surdos em 

turmas comuns na escola regular. 
O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de 

profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira 

de Sinais, da Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua 

[...]. (BRASIL, 2008, p. 17). 
 

Segundo o Decreto n
o
 6.571/08 (BRASIL, 2008) estabelece o atendimento educacional 

especializado. De acordo com referido Decreto (Brasil, 2008), afirma-se que o AEE deve ser 

desenvolvido integrado à proposta da escola vinculada à parceria da família em articulação 

com demais políticas públicas. Também assegura que o MEC deve disponibilizar apoio 

                                                
29

 Educação inclusiva é constituída como um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 

equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola 

(BRASIL, 2008, p. 1). 
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técnico e financeiro para melhoria do AEE. Em vista disso, o Decreto n
o
 6.571/08 (BRASIL, 

2008), nos incisos 1º e 2º, ratifica onde e quais materiais didáticos e pedagógicos devem ser 

assegurados para o atendimento ao público-alvo da educação especial: 

 

1º As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para oferta do 
AEE; 

2º A produção e distribuição de recursos educacionais para acessibilidades 

incluem livros didáticos e paradidáticos em braile, áudio e Libras, laptops 
com sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras 

técnicas que possibilitam o acesso ao currículo (BRASIL, 2008, p. 1). 

 

Conforme o Decreto n
o 
6.949/09, que regulamentou a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, fica estabelecido no Art.1
o
 como princípio “promover, proteger e 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 

inerente” (BRASIL, 2009, p. 1).  

O Decreto n
o 

6.949/09 (BRASIL, 2009) ratifica a convenção ao afirmar o 

reconhecimento e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência e a proibição 

da discriminação em todas as instâncias. Sendo assim, garante que a pessoa com deficiência 

tem direito à educação exercendo a plena e igual participação no sistema de ensino e na vida 

em comunidade, como descrito Inciso III ao afirmar que compete ao Estado adotar medidas 

apropriadas que priorize:  

 

Facilitar o aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade 

linguística da comunidade surda; 
Garantir que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, 

surdocegas e surdas, sejam ministradas nas línguas e nos modos e meios de 

comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam 

ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social (BRASIL, 2009, p. 1). 

 

A Resolução n
o 

4/09, do CNE/CEB (BRASIL, 2009), estabelece diretrizes 

operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, na 

modalidade da educação especial. De acordo com esse documento, o AEE é um atendimento 

complementar ou suplementar, que deve ser oferecido no contraturno da escolarização em 

sala multifuncional, ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

Para assegurar o ensino de qualidade aos alunos com deficiência, tal resolução indica 
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diretrizes de acessibilidade que devem ser consideradas, como descrito no parágrafo único 

que traz a seguinte afirmativa: 

 

Consideram-se recursos de acessibilidade na educação, os recursos que 
asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e 

pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de 
comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços (BRASIL, 

2009, p. 1). 

Convém lembrar que a Lei n
o 

12.319/10 regulamentou a profissão de tradutor e 

intérprete da Libras. Este documento (BRASIL, 2010) descreve detalhadamente as atribuições 

deste profissional. Tal afirmativa pode ser ratifica no Art. 6º inciso I, II, II, IV e V, como 

descrito abaixo: 

 I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-

cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;  

 II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades 
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis 

fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos 

curriculares;  

III - atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos 

públicos;  

IV - atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de 

ensino e repartições públicas; e  

V - prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou 

policiais.  

 

 

Além disso, o MEC, em regime de colaboração com estados, municípios e o Distrito 

Federal, difundiu, em 2011, o Plano Nacional de Educação – PNE, que orienta metas e 

estratégias de ensino da educação básica a serem atingidas até 2020. Trata-se de um projeto 

de lei ainda em tramitação, que visa elevar o desempenho escolar das crianças e jovens da 

educação básica. A proposta do PNE (BRASIL, 2011) contempla vinte metas que devem ser 

implementadas até 2020 e são amparadas em quatro aspectos, a saber: as principais demandas 

da sociedade; os indicadores relativos ao patamar atual; a tendência de crescimento das 

diversas etapas e modalidades da educação; e a projeção de investimento público em 

educação.  

Dessa forma, o PNE (BRASIL, 2011) apresenta um conjunto de notas técnicas 

contendo vinte metas previstas de 2011 a 2020. O documento (BRASIL, 2011) descreve o 

percurso para efetivação das metas previstas durante os dez anos. Na nota técnica de número 

quatro, constam as metas que devem ser estabelecidas para garantir o pleno acesso à educação 

regular e oferta do AEE ao público-alvo da educação especial, conforme previsto no projeto 

de lei ordinária nº 8.035/10 (BRASIL, 2010). 
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 A meta quatro apresentada no PNE (BRASIL, 2011) visa universalizar o atendimento 

escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 a 17 anos. Nela, afirma-se que para o 

cumprimento das metas previstas que assegurem o pleno acesso à educação regular e AEE, 

faz-se necessário a viabilização de oito estratégias, são elas: 

 

Implantar salas multifuncionais nas escolas comuns para a ampliação da 
oferta do AEE aos estudantes da rede pública de ensino; 

Fomentar a formação continuada de professores para AEE e práticas 

educacionais inclusivas; 
Articulação entre o ensino regular e o AEE, realizando em salas de recursos 

multifuncionais ou em instituições especializadas; 

Acompanhamento do acesso e permanência na escola dos benefícios do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) por meio de ação intersetorial; 

Investimento na adequação arquitetônica dos prédios escolares para a 

acessibilidade nas escolas públicas; 

Garantir transporte acessível; 
Disponibilização de material didático acessível; 

Educação bilíngue - Língua Portuguesa / Libras. (BRASIL, 2011, p. 25). 

 

Percorremos um cenário documental histórico brasileiro que reflete a conjuntura 

política e as concepções educacionais acerca da educação especial no contexto atual, bem 

como, e suas implicações ao acesso e atendimento dos educandos com NEE. Esses 

documentos contemplam propostas, diretrizes e determinações educacionais que devem 

orientar as instâncias públicas federal, estadual e municipal, com vistas a atender às 

especificidades dos alunos com NEE. Diante desse panorama, apresentaremos 

resumidamente, na Figura 3, a trajetória histórica documental, já retratada neste subcapítulo, 

que demonstra o contexto político da educação inclusiva no Brasil. 

Historicamente, é possível perceber o impacto das múltiplas propostas documentais 

que embasam a política nacional de educação inclusiva no Brasil e sua influência direta e 

indiretamente na educação dos alunos com NEE, tanto na ampliação da acessibilidade dos 

alunos surdos nas escolas das classes comuns, como também no estabelecimento do poder 

público em mudanças de cunho organizacional e estrutural voltado a melhoria do sistema de 

ensino público.  

       Os documentos constitucionais asseguram a escolarização no ensino básico aos 

educandos com NEE e pressupõem uma reorganização pedagógica das escolas e instituições 

privadas na perspectiva de flexibilizar e adequar o currículo quando necessário, a fim de 

promover um processo avaliativo específico que atenda à heterogeneidade. Além disso, os 

documentos constitucionais convergem no que se referem ao estabelecimento estratégias 
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metodológicas de ensino e recursos didáticos diferenciados em consonância com o projeto 

pedagógico adequado ao público-alvo da educação especial que possa beneficiar a todos com 

o convívio e o crescimento educacional na diversidade.  

 

Figura 3 – Linha do tempo histórica que retrata o contexto político da educação inclusiva no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.3 Educação inclusiva na escola regular: desafios e perspectivas 

Neste subcapítulo, discorremos a respeito da educação inclusiva e analisaremos a atual 

conjuntura das escolas regulares de ensino e a proposta de educação inclusiva orientada aos 

surdos e suas implicações no processo de reestruturação escolar que deve ser assegurado para 

atender as especificidades da diversidade. 

O movimento mundial pela educação inclusiva vem crescendo gradativamente, 

envolvendo ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas em defesa do direito de todos os 

cidadãos de conviverem no mesmo espaço educativo, aprendendo e participando, sem 

qualquer tipo de discriminação (MENDES, 2002). A autora ainda afirma que a educação 

inclusiva é uma reorganização fundamental no sistema educacional, cujas práticas e 

pressupostos são muito bem definidos e associados a um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos. Esses conjugam a igualdade e a diferença 
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como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão, dentro e fora da escola, 

das pessoas com NEE.  

Nesse panorama, a educação inclusiva assume um espaço central no debate sobre o 

papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a 

construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas públicas passa a ser 

repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural, a fim de que todos os alunos 

tenham suas especificidades atendidas. 

Em outros debates sobre inclusão, verifica-se que o ensino escolar brasileiro tem o 

desafio de encontrar soluções para o acesso e a permanência dos alunos surdos em suas 

instituições educacionais. Em Mantoan e Prietro (2006) evidencia-se que o fortalecimento em 

prol da inclusão escolar é indispensável às escolas públicas e privadas que aderiram ao novo 

paradigma. Para isso, os autores ressaltam que é necessária uma reestruturação da organização 

pedagógica, metodológica, avaliativa e curricular, de modo a reconhecer e valorizar as 

diferenças, sem discriminar e segregar os alunos NEE.  

O currículo é um conhecimento particular, historicamente formado a partir do 

conhecimento do coletivo escolar, que deve ser construído na forma particular de agir, ver, 

sentir, falar de cada indivíduo (POPKEWITZ, 1994). Existe o currículo fechado que segue 

orientações restritas e o currículo aberto, que possibilita adaptação e ajustes nas atividades 

curriculares. No contexto atual, o currículo aberto se aproxima mais da proposta de escola 

inclusiva, pois possibilita abertura para a criatividade do professor, contribuindo para atender 

as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, a exemplo do aluno 

surdo (BEYER, 2005). 

De acordo com Mendes (2002), para atender os alunos com necessidades educacionais 

especiais com qualidade, a escola deve modificar-se no aspecto político, propondo a 

construção de uma rede de suportes capaz de formar pessoal e promover serviços na escola, 

na comunidade, na região.  

No aspecto educacional, segundo Mendes (2002), a escola deve prezar pela capacidade 

de planejar, programar e avaliar programas para diferentes alunos em ambientes da escola 

regular. A autora também ressalta que no aspecto pedagógico é importante o usar estratégias 

de ensino que favoreçam a inclusão e descentralize a figura do professor. A escola deve 

incentivar os professores ao exercício do ensino flexível por meio da efetivação de currículos 

adaptados, o onde as necessidades educacionais destes alunos, público da educação especial, 

sejam consideradas no decorrer do processo.  
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Esses aspectos já eram enfatizados por Renzulli e Reis (1997), ao afirmarem que os 

alunos aprendem com maior facilidade e prazer quando são ensinados de acordo seus estilos 

de aprendizagem preferidos. Assim, conhecer e considerar a aprendizagem extraescolar do 

aluno faz toda diferença no processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo.   

Diante deste contexto, percebemos um redimensionamento das políticas públicas 

brasileiras na perspectiva da educação inclusiva em todas as esferas do sistema escolar. Estes 

impactos educacionais das políticas públicas brasileiras podem ter influenciado na 

implementação da proposta educacional bilíngue para os surdos no município do Natal/RN 

(2011) que foram sediadas em algumas escolas municipais de educação infantil, no ensino 

fundamental das séries fundamentais e finais e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A proposta da educação bilíngue vem sendo essencial para repensar os desafios e 

perspectivas de ensino e aprendizagem que deve ser assegurado aos alunos surdos. No 

entanto, para que as escolas municipais assegurem um ensino de qualidade para diversidade, é 

essencial que o poder público estenda suas ações para além do ingresso, que possa viabilizar a 

qualidade da permanência dos alunos da educação especial. Em consonância com documentos 

nacionais, o município reafirma os princípios da educação inclusiva na Resolução nº 05/2009 

(BRASIL, 2009), no capítulo III da Proposta Educacional Inclusiva que deve ser instituída 

pelas escolas. Especificamente nos artigos 8º e 9º desse documento, afirma-se que: 

 

Art. 8º – A proposta educacional inclusiva fundamenta-se no conceito de 

inclusão, compreendido/traduzido/como um paradigma educacional 
fundamentado num sistema de valores que reconhece a diversidade como 

característica inerente à constituição de uma sociedade democrática, por 

meio da garantia do direito de todos à educação, este viabilizado pelo acesso, 

permanência e continuidade dos estudos no ensino regular, com qualidade. 
Art. 9º – Considerando o conceito de educação inclusiva, à qual toda escola 

brasileira deve se adequar, é condição sine qua non que a proposta político-

pedagógico das unidades de ensino municipais apresente uma característica 
de atuação democrática, marcada pela participação coletiva, colaborativa e 

dialógica entre os membros de toda a comunidade escolar e desta com a 

comunidade em geral (BRASIL, 2009, p. 3). 

 

Finalmente, consideramos que as orientações explicitadas nos documentos ainda estão 

em descompasso com a prática diária das escolas que atendem os alunos com NEE. Nesse 

contexto, aprofundaremos nossas discussões acerca da proposta de atendimento educacional 

orientada aos alunos surdos que foi implementada nas escolas municipais. 

2.4 Proposta de educação bilíngue no contexto escolar inclusivo  
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A atual conjuntura brasileira instaura reformulações nas políticas públicas em prol da 

inclusão dos alunos público-alvo da educação especial na rede regular de ensino. Assim, a 

proposta de educação inclusiva vem se instituído por meio das legislações constitucionais, em 

ações governamentais e nas produções científicas que preconizam atender às 

heterogeneidades no espaço escolar regular.   

Nesse contexto, o nosso produto educacional está em consonância com a proposta de 

educação inclusiva difundida pelas três instâncias governamentais (Federal, Estadual e 

Municipal). O glossário bilíngue na área de Matemática pretende respeitar a heterogeneidade 

linguística dos alunos surdos, atendendo a proposta de educação bilíngue da rede municipal 

de educação. O produto educacional tem como foco as terminologias selecionadas dos 

glossários das seis coleções dos livros didáticos de Matemática do 1º ao 5º ano.   

O glossário bilíngue na área de Matemática visa auxiliar os professores, os instrutores 

e os intérpretes que atendem os alunos surdos que estão inseridos no contexto escolar 

inclusivo. Compreender e viabilizar estratégias metodológicas, avaliativas, curriculares e 

didáticas diferenciadas é indispensável para efetivação da proposta de educação bilíngue 

preconizada, a exemplo da proposta de educação bilíngue da rede municipal de educação. 

 Diante disso, no Brasil é possível perceber que a educação bilíngue ganhou força 

política e constitucional principalmente após a oficialização da Libras. De acordo com 

Goldfeld (1997), o bilinguismo tem como pressuposto básico que o surdo deve ser bilíngue. 

Para isso, o surdo deve adquirir como língua materna a língua de sinais (Libras, no caso do 

Brasil) e, como segunda língua, a língua oficial de seu país, neste caso, a Língua Portuguesa. 

Afirma ainda que o conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é de que os surdos 

formam uma comunidade surda com cultura e língua próprias.  

A proposta de educação bilíngue surgiu baseada em reivindicações da comunidade 

surda, pelo direito a sua língua, associado ao aumento de pesquisas na área de educação 

especial sobre a língua de sinais (GUARINELLO, 2007).  

Como já mencionado, o direito ao uso e a difusão da Libras, tornou-se possível a partir 

implementação do Decreto nº 5.626/05 (Brasil, 2005) que garantiu  o direito a uma educação 

bilíngue em todos os espaços sociais e no contexto escolar de ensino.  Além disso, o decreto 

nº 5.626/05 (Brasil, 2005) afirmou que o ensino deve ser mediado por meio da Libras e da 

Língua Portuguesa (preferencialmente na modalidade escrita) como língua de instrução. Além 

disso, o acesso às duas línguas deve ocorrer preferencialmente de forma simultânea no 

ambiente escolar, colaborando para o desenvolvimento de todo o processo educativo.  
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Os órgãos oficiais brasileiros defendem a educação bilíngue como proposta 

metodológica de aprendizagem que respeita as singularidades linguísticas dos surdos. Assim, 

o governo federal regulamentou a Libras por meio da lei nº 10.436/02 (Brasil, 2002) e lançou 

novas determinações para a educação dos surdos, dentro das propostas de inclusão 

(STUNMPF, 2009). Entende-se, portanto, que no Brasil, a escola bilíngue é aquela em que a 

pessoa surda terá que adquirir duas línguas, sendo a Libras de forma plena e a Língua 

Portuguesa na modalidade escrita (para leitura, escrita), como também na modalidade oral, 

que depende das especificidades linguísticas de cada indivíduo e estímulos externos 

oferecidos.  

Assim, compete às escolas bilíngues adequarem suas práticas educativas utilizando 

uma proposta pedagógica que possibilite ao educando aprender na perspectiva bilíngue. Nesse 

contexto, é de competência da escola viabilizar as adaptações curriculares, avaliativas e 

metodológicas, didáticas e ações que atendam as especificidades dos educandos NEE. 

Quadros (1997) enumera algumas propostas para que a educação bilíngue seja 

colocada em prática: i) o reconhecimento da pessoa surda e da comunidade surda, que 

possuem direitos assegurados à aquisição da Libras como primeira língua; ii) o uso da Libras  

na escola para possa garantir o desenvolvimento cognitivo e o ensino de conhecimentos 

gerais; iii) o ensino da Língua Portuguesa como  segunda língua; iv) a inclusão das pessoas 

surdas nos quadros funcionais das escolas. Ademais, Quadros (2006) afirma que a Libras é a 

língua natural da comunidade surda, ou seja, que na perspectiva da educação bilíngue
30

 a 

língua de sinais é a língua de instrução por ser considerada como a Primeira Língua (L1) para 

a pessoa com surdez e a Língua Portuguesa escrita como Segunda Língua (L2).  

Todas essas propostas de educação bilíngue devem ser levadas em consideração ao 

longo do percurso de ensino das escolas regulares, pois o enfoque educacional bilíngue 

possibilita a valorização da Libras e respeita a identidade dos surdos. 

A abordagem educacional bilíngue para alunos surdos visa capacitar o indivíduo surdo 

para a utilização da Libras e da Língua Portuguesa no cotidiano escolar e na vida social 

(ALVES et al., 2010). Segundo esses autores, a abordagem bilíngue corresponde melhor às 

necessidades dos alunos surdos, em virtude de respeitar a língua natural, proporcionando um 

ambiente adequado para a educação dos surdos na perspectiva da inclusão escolar. Entretanto, 

                                                
30 Educação bilínguee envolve, pelo menos, duas línguas no contexto educacional. As diferentes formas de 

proporcionar uma educação bilíngue a uma criança em uma escola dependem de decisões político-pedagógicas. 

Ao optar-se em oferecer uma educação bilíngue, a escola está assumindo uma política linguística em que duas 

línguas passarão a coexistir no espaço escolar, além disso, também será definido qual será a primeira língua e 

qual será a segunda língua, bem como as funções que cada língua irá representar no ambiente escolar 

(QUADROS, 2006, p.17) 
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para a eficácia da prática bilíngue, é necessária a construção de um campo de comunicação e 

de interação coletiva no contexto escolar em que o ensino bilíngue (Libras e Língua 

Portuguesa) possa fazer parte do processo na escolarização dos alunos surdos. 

No Brasil, apesar do aumento significativo de pesquisas sobre o tema, a proposta 

bilíngue ainda é bastante recente, existem alguns projetos e iniciativas em fase de implantação 

e com resultados pouco difundidos. Logo, percebe-se a necessidade de compartilhar as 

práticas educativas nas escolas bilíngues desenvolvidas com os alunos surdos em Natal-RN, 

de modo a colaborar com os profissionais da educação que têm atuado com esses alunos nas 

escolas. 

A secretaria de educação do município do Natal/RN instaurou uma proposta de ensino 

bilíngue (Libras e Língua Portuguesa) voltado à inclusão dos alunos surdos em classes 

comuns do ensino regular. Apesar do pouco tempo de existência da proposta, constatamos 

impactos significativos com a implantação do projeto dos complexos bilíngue de referência 

para surdos, pois a iniciativa estimulou o aumento de matrículas e ampliou o debate acerca da 

inclusão.  Porém, ainda existe um longo percurso para tornamos factível a proposta de ensino 

bilíngue (Libras e Língua Portuguesa). 

Dentre os vários desafios para assegurar as metas previstas no projeto denominado de 

Complexo Bilíngue para surdos do município do Natal, elencamos quatro:  

1) projeto pedagógico não corresponde ao contexto atual de atendimento à 

diversidade;  

2) Dificuldade de formação continuada dos docente direcionada ao público-alvo do 

Atendimento Educacional Especializado;  

3) barreiras comunicacionais (Libras e Língua Portuguesa); 

4) escassez de livros didáticos, paradidáticos e jogos didáticos específicos destinados a 

atender as especificidades linguísticas dos alunos surdos. 

   

Os quatro desafios educacionais elencados devem fazer parte das ações pedagógicas, 

políticas e financeiras das unidades escolares, a fim de assegurar o acesso dos alunos surdos 

ao currículo escolar como os demais alunos ouvintes. Discorremos com mais profundidade 

sobre a proposta de ensino no subtítulo 2.5, que discute Projeto municipal do Natal: 

complexos bilíngues de referência para os surdos. 
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2.5 Complexos Bilíngues de Referência para os Alunos surdos em Natal-RN 

Neste subcapítulo discorremos acerca do projeto da Secretaria de Educação Especial 

da Prefeitura do Natal/RN denominado Complexos Bilíngues de Referência para os Alunos 

surdos. Abordaremos, de forma geral, a implantação das dez unidades de ensino e o impacto 

desse projeto no processo de inclusão dos alunos surdos na rede regular de ensino. Como 

aporte teórico, apresentaremos as Diretrizes para o Funcionamento das Unidades de Ensino da 

Rede Municipal (NATAL, 2009), além de outros documentos disponibilizados pela 

Assessoria de Educação Especial (AEE) e pelo Departamento de Ensino Fundamental – DEF 

(NATAL, 2011). Além disso, descreveremos a Resolução n
o
 01/96- CME

31
 (NATAL, 1996) e 

a Resolução n
o 
05/ 09-CME

32
 (NATAL, 2009), que orientam a proposta de ensino bilíngue no 

município do Natal/RN. 

O Conselho Municipal de Educação do Natal, na Resolução nº 01/96 (NATAL, 2009), 

enfatiza uma série de atribuições legais que o município deve dispor a fim de proporcionar um 

ensino de qualidade para todos os educandos numa perspectiva inclusiva. Essa resolução fixa 

normas que devem orientar a educação dos alunos com NEE. As normas reafirmam o 

compromisso do sistema regular de ensino de garantir um processo de ensino-aprendizagem 

que contribua para o desenvolvimento social, afetivo e autoconstrutivo. 

Desse modo, afirma-se no parágrafo único da Resolução nº 01/96 que “é considerado 

portador de deficiência
33

 o aluno com déficits de ordem física, mental e sensorial que 

apresente necessidades educativas especiais” (NATAL, 2009, p. 1). Entretanto, a Resolução 

n
o 

05/09 (NATAL, 2009) contempla o conceito similar ao aqui utilizado, de educandos que 

apresentam Necessidades Educacionais Especiais, enfatizando-se que os educandos devem ser 

atendidos pela Educação Especial: 

 

Consideram-se educandos com deficiência aqueles que têm impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial; os que 
apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação; um repertório de interesses e habilidades restrito e 

estereotipado; os educandos que demonstram potencial elevado em qualquer 
uma das áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, bem como elevada criatividade, grande 

                                                
31

 Resolução N
o
 01/96 – Conselho Municipal de Educação – CME que fixa as normas relativas à educação de 

aluno portador de deficiência. Disponível em: <www.natal.rn.gov.br/educação/ Conselho Municipal de 

Educação. Acesso em 05 de jan de 2015. 
32

 Resolução N
o
 05/09 – Conselho Municipal de Educação – CME que fixa as normas relativas à educação das 

pessoas com necessidades educacionais especiais no Sistema Municipal de Ensino/RN. Disponível em: 

www..natal.rn.gov.br/educação/ Conselho Municipal de Educação. Acesso em 05 de jan de 2015. 
33 Nesta pesquisa, usamos a sigla NEE e não o termo “portador de deficiência”, entretanto, como está fazendo 

referência às resoluções 01/96 e 05/09, usamos nesta seção os termos utilizados nas resoluções supracitadas.  
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envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 

interesse (NATAL, 2009, p. 1). 

 

Constata-se o avanço significativo entre as resoluções propostas pelo Conselho 

Municipal de Educação do Natal, tanto em termos de nomenclatura, como na ampliação do 

conceito de deficiência e na proposta de educação bilíngue. Observemos, a seguir, que a 

Resolução nº 05/09, no Capítulo III da Proposta Educacional Inclusiva, nos artigos 13, 14 e 

16, faz referência, especificamente, aos alunos surdos: 

 

Art. 13 – Os complexos bilíngues de referência para surdos oferecerão o 
ensino em duas línguas: na língua portuguesa e na Língua de Sinais 

Brasileira-Libras, de modo a garantir a acessibilidade do conhecimento 

curricular regular aos educandos surdos, cuja deficiência auditiva impede 
que os mesmos possam assimilá-lo por meio da modalidade oral da língua 

portuguesa, comum aos demais educandos que ouvem. 

Art. 14 - Nos complexos bilíngues de referência para surdos a língua 

portuguesa será considerada como segunda língua para os educandos surdos 
e contarão obrigatoriamente com os serviços especializados do 

professor/instrutor de Libras, para o ensino sistematizado desta língua e do 

professor/tradutor-intérprete de Libras, que atuará na sala de aula regular na 
qual estiverem matriculados os educandos surdos [...]. 

Art. 16 - Além de receberem o ensino em salas de aulas regulares nos 

complexos bilíngues de referência para surdos, os educandos receberão em 
horário oposto ao turno escolar, o atendimento educacional especializado nas 

salas de recursos multifuncionais, na própria escola ou em instituições 

especializadas, conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação. 

(NATAL, 2009, p. 3-4). 

 

A partir dessa resolução, verifica-se que a implementação de ensino na perspectiva 

bilíngue para os dez complexos bilíngues implicava um primeiro grande desafio, que foi 

dispor de um corpo docente que incluísse em sua proposta de ensino as adequações 

curriculares, metodológicas, didáticas e avaliativas necessárias para atender alunos surdos e 

ouvintes. 

Além das resoluções mencionadas, as Diretrizes Municipais para o Funcionamento das 

Unidades de Ensino da Rede Municipal/RN (NATAL, 2009) também trazem informações 

para a elaboração da proposta bilíngue em Natal. Esse documento ampara-se na Constituição 

Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96 e nas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, entre outros documentos. 

O projeto dos Complexos Bilíngues de Referência para os surdos no Município do 

Natal respaldou-se também na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que define a Educação Especial como uma modalidade 

de ensino que transversaliza todas as demais modalidades, em todos os níveis educação e 
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ensino, ou seja, o ensino dos educandos público-alvo da educação especial envolve desde a 

educação infantil, o ensino fundamental e médio, até o ensino superior. 

A Educação Especial, segundo a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) tem como objetivo atender às 

necessidades especiais das pessoas que têm deficiência física, intelectual, surdas e 

surdocegueira, cegueira e baixa visão. Além dessas, inclui as pessoas que apresentam 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Portanto, a Prefeitura do Natal segue as orientações nacionais e internacionais 

indicadas nas resoluções n
o
 01/96- CME

34
 (NATAL, 1996), como também, na Resolução n

o 

05/ 09-CME
35

 (NATAL, 2009), bem como, nas Diretrizes para o Funcionamento das 

Unidades de Ensino da Rede Municipal (NATAL, 2009), além de outros documentos, como 

da Assessoria de Educação Especial (AEE) e pelo Departamento de Ensino Fundamental – 

DEF (NATAL, 2011).  

Diante do exposto, discorremos acerca da Resolução n
o
 01/96- CME

36
 (NATAL, 

1996) e a Resolução n
o 

05/ 09-CME (NATAL, 2009), que orientam a proposta de ensino 

bilíngue no município do Natal/RN. Verificamos que a Resolução nº 05/09 (BRASIL, 1996) 

assegura o ingresso e a permanência dos educandos surdos na rede municipal. No entanto, 

somente em 2010, a Secretaria Municipal de Educação (SME) implantou as dez unidades de 

ensino regulares que se tornaram complexos bilíngues de referência para surdos. 

As Diretrizes Municipais para o Funcionamento das Unidades de Ensino da Rede 

Municipal/RN justificam a necessidade de criação do projeto dos Complexos Bilíngues de 

Referência para os surdos, respaldando-se na Lei n
o 

10.436, de abril de 2002 e no Decreto n
o 

5.626/05. De acordo com essas diretrizes (NATAL, 2009), o projeto dos complexos bilíngues 

elencou quatro critérios para a seleção das escolas para compor os dez Complexos Bilíngues 

de Referência para os surdos.  

O atendimento deve contemplar quatros regiões (Norte, Sul, Leste, Oeste), levando em 

consideração também a flexibilidade de concentração das unidades escolas bilíngues de 

acordo com a demanda do número de alunos surdos matriculados por regiões. As unidades 

                                                
34

 Resolução N
o
 01/96 – Conselho Municipal de Educação – CME que fixa as normas relativas à educação de 

aluno portador de deficiência. Disponível em: <www.natal.rn.gov.br/educação/ Conselho Municipal de 

Educação. Acesso em 05 de jan de 2015. 
35

 Resolução N
o
 05/09 – Conselho Municipal de Educação – CME que fixa as normas relativas à educação das 

pessoas com necessidades educacionais especiais no Sistema Municipal de Ensino/RN. Disponível em: 

www..natal.rn.gov.br/educação/ Conselho Municipal de Educação. Acesso em 05 de jan de 2015. 
36

 Resolução N
o
 01/96 – Conselho Municipal de Educação – CME que fixa as normas relativas à educação de 

aluno portador de deficiência. Disponível em: <www.natal.rn.gov.br/educação/ Conselho Municipal de 

Educação. Acesso em 05 de jan de 2015. 
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escolares com maior diversidade em modalidades e níveis de ensino (Educação infantil, 

ensino fundamental das séries iniciais e finais e Educação de Jovens e Adultos).  

Além disso, a SME do Natal elencou alguns critérios de seleção das escolas regulares 

que constituiriam os Complexos Bilíngues de Referência para surdos. Primeiramente as 

escolas deveriam está geograficamente bem localizadas, em que o acesso ao transporte 

público fosse estrategicamente mais acessível. Também era importante que as unidades 

escolares tivessem uma proposta de gestão democrática, por meio de uma atuação pedagógica 

coletiva e colaborativa. No Quadro 1, apresentamos as escolas municipais do Natal 

selecionadas como complexos bilíngues e seus respectivos endereços, como demonstrado a 

seguir. 

Além disso, de acordo o documento da AEE/ DEF (NATAL, 2011) tem-se como 

principal objetivo a ampliação do atendimento, o acesso e a real inclusão educacional das 

pessoas com surdez nas unidades de ensino regular de Natal. Além disso, os Complexos 

Bilíngues de Referência para surdos prevém ações pedagógicas para efetivação do projeto, 

como descrito a seguir: 

 acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, por meio do ensino bilíngue, com 

coparticipação do professor especializado (instrutor ou intérpretes de Libras), em 

parceria com professor regente;  

 oferecer formação contínua para todos os educadores dos Complexos Bilíngues de 

Referência para surdos; 

 garantir o transporte escolar para todos os alunos surdos; 

 oferecer, no contraturno, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), quando 

houver a Sala de Recurso Multifuncional (SRM) na escola; 

 oferecer atendimento complementar, quando houver necessidade, para psicólogo, 

assistente social, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, e outros; 

 oferecer assessoramento pedagógico-formativo sistematizado aos Complexos 

Bilíngues de Referência para surdos. 

 

A proposta de Educação Inclusiva Bilíngue para surdos da Secretaria Municipal de 

Educação do Natal converge com a Declaração de Salamanca (UNESCO, 2004), que enfatiza 

o respeito às diferenças das pessoas, além da garantia da aprendizagem de acordo com 

necessidades individuais. Também está de acordo com a Lei n
o 

10.436/02 (BRASIL, 2002) e 

o Decreto n
o 

5.626/05 (BRASIL, 2005), que reconhecem a Libras como meio legal de 
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comunicação e expressão dos surdos.  Trata-se de uma proposta condizente com a igualdade 

de direitos e de oportunidades educacionais para todos. 

 

Quadro 1 - Localização dos Complexos Bilíngues de Referência para surdos em Natal/ RN 

     

Região 

 

 

Bairro 

 

 

CMEI
37

  

 

Escolas 

Norte 

P. Coqueiros/ 

N. Senhora da 
Apresentação. 

CMEI Profa. Francisca 

Célia Martins de Souza  
 

E.M. Prof. Laércio Fernandes 

Monteiro (1º ao 5º) 
E. M. Profa. Terezinha Paulino (6º ao 

9º e EJA) 

Pajuçara/ 

Gramoré 

CMEI Pe. Sabino Gentille  

 

E.M. Profa. Maria Madalena Xavier 

de Andrade (1º ao 9º e EJA) 

Igapó/Santaré

m 

CMEI Marluce Carlos de 

Melo 

 

E.M. Palmira de Souza (1º ao 9º) 

Nova Natal CMEI Profa. Stella Lopes 

da Silva 

 

E.M. Profa. Joseane Coutinho Dias 

(1º ao 5º)  

E.M. Prof. Amadeu Araújo (6º ao 9º 

e EJA) 

Sul 

Nova 

Descoberta 

CMEI Profa. Maria Ilka 

Soares da Silva 

 

E.M. Prof. Ulisses de Góis (Ed.Inf., 

1º ao 9º e EJA) 

Cidade 

Satélite / 
Planalto 

CMEI Claudete Costa 

Maciel  
  

E.M. Estudante Emmanuel Bezerra 

(1º ao 5º) 
E.M. Prof. Otto de Brito Guerra (6º 

ao 9º e EJA) 

Leste 

Petrópolis e 

Praia do Meio 

CMEI Amor de Mãe 

  

E.M. Profa. Laura Maia (Educ. Inf., 

1º ao 5º). 

E.M. 4º Centenário (6º ao 9º) 

Oeste 

Guarapes CMEI Profa. Marilanda 

Bezerra Paiva 

  

E.M. Profa.Almerinda Bezerra 

Furtado (1º ao 5º e EJA) 

E.M. Prof. Francisco de Assis Varela 

Cavalcante (5º ao 9º) 

Cidade Nova CMEI Profa. Marise 

Paiva de Morais 

 

E.M. Profa. Emília Ramos (1º ao 3º e 

EJA) 

E.M. Prof. Luís Maranhão Filho (4º 

ao 9º e EJA) 

Bom Pastor CMEI Frei Damião 

 

E.M. Profa. Francisca. Ferreira 

(Ed.Inf., 1º ao 9º e EJA) 

Fonte: AEE/DEF (NATAL, 2011). 

 

 

Um ambiente escolar inclusivo que busque atender com qualidade a diversidade vem 

sendo um dos grandes desafios para a Secretaria Municipal de Educação do Natal/ RN, pois 

não é trivial incluir as pessoas com NEE em espaços escolares que foram historicamente 

constituídos para atender de forma secundária a diversidade humana e as diferenças 

individuais. Ao contrário, defendemos que para efetivação de uma escola na perspectiva 

                                                
37

 CMEI- Centro Municipal de Educação Infantil do Natal/RN. 
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inclusiva para diversidade humana deve-se envolver em primeira instância o ensino e a 

aprendizagem das diferenças como fio condutor no processo de escolarização. As Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica afirmam que a educação tem um 

grande desafio, que é: 

 

Garantir o acesso aos conteúdos básicos que a escolarização deve 

proporcionar a todos os indivíduos – inclusive aqueles com necessidades 

educacionais especiais, particularmente os alunos que apresentam altas 
habilidades, precocidade, superdotação; condutas típicas de 

síndromes/quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos; portadores 

de deficiência, ou seja, alunos que apresentam significativas diferenças 
físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores genéticos, inatos ou 

ambientais, de caráter temporário ou permanente e que, em interação 

dinâmica com os fatores sócio e ambiental, resultam em necessidades muito 

diferenciadas da maioria das pessoas (BRASIL, 2001, p. 21-22). 

 

Oliveira (2009) investigou e descreveu a proposta de educação bilíngue para surdos e 

DA inseridos nas escolas municipais e em outras cidades do RN.  Em sua pesquisa, elencou 

onze justificativas para o funcionamento e a aplicabilidade dos complexos bilíngues de 

referência para surdos do Natal. Assim, nossos produtos educacionais têm como respaldo 

teórico e didático esse conjunto de onze fundamentações teóricas que constituíram a base da 

proposta de ensino bilíngue direcionado ao aluno surdo ou DA do município do Natal, 

conforme discorremos a seguir. 

A primeira concepção teórica que alicerçou o projeto de educação bilíngue para surdos 

no município do Natal refere-se ao “respeito à heterogeneidade das deficiências, uma vez que 

as necessidades dos surdos não são iguais às necessidades dos deficientes visuais, que por sua 

vez não são iguais às dos deficientes mentais etc”. (OLIVEIRA, 2009, p. 253).  

Diante do exposto, podemos afirmar que a metodologia de ensino bilíngue
38

 para 

surdos deve ter como princípio básico a Libras como meio natural de comunicação e 

educação escolar. É necessário priorizar nas escolas regulares recursos didáticos bilíngues 

como proposto nesta pesquisa (glossário bilíngue na área de Matemática) que possam auxiliar 

os alunos surdos na aprendizagem dos conteúdos curriculares e possibilitem ampliar seu 

conhecimento escolar como os demais alunos ouvintes. A segunda concepção teórica refere-

se ao:  

                                                
38  Metodologia de ensino bilíngue é o ensino em Libras e Língua Portuguesa adotada nas escolas regulares 

para os surdos. É definido como a língua sinais natural dos surdos em que marca parte de sua identidade por ter 

como característica a comunicação visual-espacial. Nessa perspectiva bilíngue, a pessoa surda deve se apropriar 

desde muito pequena (OLIVEIRA, 2009, p. 253). 
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Respeito à heterogeneidade linguística dos alunos surdos, pois há surdos que 

se utilizam dos resíduos auditivos que possuem, conseguindo se comunicar 

através da fala, mas a maioria necessita da língua de sinais como recurso de 
interação com o mundo (OLIVEIRA, 2009, p. 253). 

 

Essa autora enfatiza a necessidade de se instaurar um espaço escolar bilíngue que 

possa de fato atender à diversidade, isto é, que a comunicação em Libras abranja toda a 

comunidade escolar, a fim de facilitar a interação entre ouvintes e surdos. Ademais, a equipe 

docente deve investir em estratégias metodológicas de ensino que potencializem as 

singularidades linguísticas dos alunos surdos ou com resíduos auditivos. Em consonância com 

a proposta educacional bilíngue, o presente produto educacional pretende atender a 

heterogeneidade dos alunos dos complexos bilíngues, sugerindo adequações linguísticas que 

facilitem a compreensão de termos na área de matemática. 

A terceira concepção menciona o “respeito às necessidades educacionais dos alunos, 

mas também às necessidades de ensino e formação dos professores e demais educadores da 

escola” (OLIVEIRA, 2009, p. 253). A autora ratifica a importância de intensificar a formação 

continuada dos professores e promover a acessibilidade comunicacional entre os profissionais 

e os alunos surdos, que deve agregar todos os agentes da escola, desde o porteiro até a equipe 

gestora. 

A quarta destaca a “disponibilidade de recursos financeiros, tecnológicos, pedagógicos 

e humanos necessários à efetivação da abordagem educacional para surdos adotada pela 

escola” (OLIVEIRA, 2009, p. 253). Conforme a autora é necessário maior investimento 

governamental em formação de recursos humanos qualificados. Além disso, ressalta também 

a importância de ações governamentais de fomento às pesquisas direcionadas à construção de 

materiais didáticos bilíngues que promovam, de fato, o acesso ao ensino equitativo. Somente 

incluir os alunos surdos e DA não assegura o ensino de qualidade, sendo indispensável, 

portanto, a articulação entre pesquisa e ensino que possibilite o acesso e a permanência 

igualitária da diversidade. Ademais, a quinta concepção teórica afirma que:  

A formação continuada dos educadores de sala regular e dos educadores de 

sala regular e dos educadores de apoio pedagógico especializada, de forma 
permanente e sistematizada, a partir das necessidades docentes apresentadas 

e, de preferência, na escola (OLIVEIRA, 2009, p. 253). 
 

Oliveira (2009) traz à tona a necessidade constante de formação da equipe docente e 

dos profissionais especializados (instrutores e intérpretes de Libras), preciso que haja a 

intensificação da parceria dos professores regentes e especializados na área da educação 

especial. É importante que o debate acerca da educação especial torne-se parte das ações 
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escolares. Esse tipo de reflexão pode gerar na equipe docente a inquietação por estratégias, 

metodologias, critérios avaliativos e produção de materiais didáticos bilíngues que respeitem 

as particularidades de cada aluno surdo ou DA, promovendo o acesso ao conhecimento 

escolar e acadêmico. 

  A sexta concepção teórica sinaliza que as unidades escolares precisam ter como 

princípio uma “escola com gestão democrática, participativa, coletiva e colaborativa, tendo 

como princípio a ação pedagógica, dialógica” (OLIVEIRA, 2009, p. 253). Segundo essa 

concepção, a gestão escolar deve ser pautada na construção de um paradigma educacional que 

promova o aprendizado de todos respeitando as diferenças individuais.   

Assim, o paradigma do direito às diferenças deve preconizar ações pedagógicas 

conjuntas e planejadas que facilitem o acesso dos alunos surdos e DA em todos os espaços, 

como por exemplo, na sala de informática, onde a fragilidade comunicacional dos 

profissionais, de forma geral, impõe barreiras ao ensino-aprendizagem desses alunos. A 

sétima concepção teórica nos explica que:  

 
Os enfoques educativos que possibilitem o mais cedo possível à pessoa com 

deficiência auditiva/surda, a aquisição de uma língua de sinais para outros, 

que lhe permita pensar, comunicar e penetrar no sentido de seu mundo 

físico, social e pessoal (OLIVEIRA, 2009, p. 253). 
 

É possível constatar que autora reitera que as unidades escolares devem viabilizar o 

acesso das pessoas surdas ou DA ao mundo ouvinte por meio da aquisição do bilinguismo, 

visto que, a inclusão precoce ao ambiente escolar pode provocar implicações benéficas na 

vida pessoal, social e profissional desses educandos. A oitava concepção teórica exprime que: 

 

O ensino deve ser ancorado em fundamentos linguísticos, pedagógicos, 

políticos e históricos, implícitos nas novas definições e representações sobre 
a surdez e que garanta a todos os alunos (ouvintes e surdos) alcançarem 

competência suficiente na língua em que estão os textos escolares e a cultura 

e os saberes escritos (OLIVEIRA, 2009, p. 253). 

 

É necessário maior investimento em pesquisa na área da surdez, a fim de alicerçar 

teórica e didaticamente a equipe docente para atender com mais eficiência os surdos e DA, 

público-alvo da educação especial. 

A nona concepção teórica refere-se ao “ensino e aprendizado em permanente 

avaliação, aplicando-se o mesmo à instituição escolar e à Secretaria de Educação no processo 

educacional inclusivo” (OLIVEIRA, 2009, p. 253). 
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Podemos afirmar que é essencial consolidar uma avaliação permanente pautada nas 

necessidades educacionais de cada educando. Identificar as singularidades linguísticas dos 

alunos surdos e DA auxiliará na elaboração dos critérios avaliativos flexíveis compatíveis 

com a realidade linguística de cada educando.   

A décima concepção salienta que a “avaliação da aprendizagem e promoção dos 

alunos com critérios educacionais reais” (OLIVEIRA, 2009, p. 253). Constata-se a equipe 

docente precisa conhecer com profundidade o aluno surdo ou DA. Essas investigações 

individuais preliminares devem fazer parte da rotina da equipe docente. Assim, é essencial 

que as unidades escolares invistam em momentos de estudos (coletivo e/ou individual) na área 

da educação especial que possam auxiliar a equipe docente na elaboração de critérios 

avaliativos e de promoção dos alunos.  

Segundo Oliveira (2009, p. 253), a décima primeira concepção teórica diz que a 

“proposta educacional é politicamente construída e sociologicamente justificada”. A autora 

afirma que a consolidação de uma proposta de escola inclusiva deve alicerçar-se em uma 

perspectiva da eliminação das barreiras curriculares, metodológicas, didáticas, avaliativas e 

atitudinais. A educação é direito de todos, entanto, há um longo caminho a percorrer para 

aproximar o que está regulamentado oficialmente e sua efetivação no contexto escolar dito 

inclusivo. 

Apesar de o projeto dos Complexos Bilíngues de Referência para os surdos está em 

vigor no município do Natal, são inúmeros desafios para atingir metas previstas para 

efetivação do ensino de qualidade para os educandos surdos e DA. 

No exercício da docência foi possível identificar que tais complexos ainda não 

dispõem de sinalização adaptada em Libras nas unidades escolares, além de um número 

reduzido de profissionais especializados na área de educação especial (professores surdos e 

bilíngues), Libras como língua de instrução, turmas bilíngues, poucas formações anuais para 

os docentes, número limitado de materiais bilíngues, tais como jogos, livros didáticos, livros 

paradidáticos ou nenhum material didático bilíngue específico por área, como em matemática, 

por exemplo.  

Diante desse contexto, propomos um dois produtos educacionais direcionados à área 

de matemática que pode auxiliar os professores durante as aulas e pode contribuir para 

aprendizagem dos alunos surdos. Detalharemos mais esta discussão nos capítulos a seguir. 
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3 GLOSSÁRIOS BILÍNGUES EM ÁREAS DE ESPECIALIDADE 

Neste capítulo, que aborda a relevância da construção de glossários bilíngues em 

diversos idiomas e distintas áreas especialidades, apresentaremos os impactos dos glossários 

bilíngues em diferentes áreas de especialidades no processo de formação e atuação 

profissional. Além disso, abordaremos a escassez e a necessidade de mais pesquisas voltadas 

à elaboração de glossários em Libras e Língua Portuguesa na área de Matemática.  

De acordo com Faulstich (1995), o glossário bilíngue é constituído da lexicografia
39

, 

que descreve os léxicos
40

 em duas línguas, isto é, envolve dois sistemas linguísticos. Logo, 

um glossário bilíngue é um conjunto de termos, geralmente, de uma área específica que 

apresenta uma ordem sistêmica ou alfabética. Ele contém informação gramatical, definição, 

remissas, podendo apresentar ou não contexto de ocorrência do termo. 

O crescimento acelerado de novos vocábulos nas áreas de especialidades impulsiona a 

ampliação de pesquisas na área de construção de glossários bilíngues, tornando-se perceptível 

o crescimento de estudos em campos de múltiplos saberes. Diante disso, apresentaremos 

algumas pesquisas em área distintas, cujo foco foi a elaboração de glossários bilíngues em 

uma área de especialidade.  

Na área médica, citaremos o exemplo de Dias (2011), que desenvolveu um glossário 

bilíngue com intuito de contribuir na atuação dos tradutores e professores da língua inglesa. A 

pesquisa objetivou apresentar o processo de elaboração de um glossário bilíngue (português-

inglês) sobre reumatologia
41

, com enfoque na fibromialgia
42

, enfatizando a importância do 

conhecimento da terminologia adequada para o trabalho de tradução, revisão e ensino de 

língua inglesa.  

Dias (2011) amparou-se na linguística de corpus
43

, baseada na abordagem empírica, 

na análise de dados e na visão probabilística da linguagem. A investigação demonstrou que a 

elaboração de um glossário não é uma tarefa fácil e requer cuidado e dedicação em todas as 

etapas, principalmente por tratar-se de colocações de uma área de especialidade, pois a 

                                                
39 Segundo Pavel e Nolet (2002), traduzido por Faulstich (2002), lexicografia é a disciplina que se ocupa de 

compilar e estudar a forma e o significado das palavras de uma dada língua. 
40 Repertório bilíngue ou multilíngue de termos pertencentes a uma área do conhecimento, sem a necessidade 
de incluir definição (FAULSTICH, 2002). 
41 Reumatologia é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos 

conjuntivos (DIAS, 2011). 
42 Fibromialgia é uma dessas doenças e refere-se a uma condição dolorosa generalizada e crônica (DIAS, 2011). 
43

 Nesse contexto, a linguística de corpus é uma metodologia de pesquisa específica em que a exploração da 

linguagem é feita por meio de evidências empíricas extraídas, por meio do uso de ferramentas computacionais, 

de um corpus de linguagem natural/autêntica, criteriosamente compilada e consultável eletronicamente 

(TEIXEIRA, 2004, p. 34). 
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construção do glossário bilíngue na área da medicina é extremamente eficaz para as pessoas 

que trabalham a língua inglesa.  

Nessa perspectiva, Dias (2011) reiterou a importância da expansão de pesquisas na 

área de produção de glossários bilíngues que pudessem auxiliar os profissionais da área da 

saúde, como podemos observar na seguinte afirmativa: 

 

Cada vez mais estudantes e profissionais necessitam possuir habilidade de 

leitura em inglês, precisam redigi seus trabalhos para conseguir publicação 
internacional [...]. Porém, o desconhecimento linguístico é uma grande 

barreira enfrentada pela maioria desses indivíduos, inclusive os tradutores 

que, muitas vezes, também não possuem familiaridade com a quantidade 
enorme de termos técnicos que cada área exige (DIAS, 2011, p. 2). 

 

No contexto de estudos sobre Relações Internacionais (RI), a pesquisa de Bacorny et 

al. (2010) propôs um glossário bilíngue multimeios (Inglês e Língua Portuguesa) a ser 

utilizado por estudantes iniciantes do Centro de altos estudos da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM). Para a construção do glossário os autores percorreram o 

seguinte percurso metodológico: levantamento dos termos desconhecidos pelos alunos dos 

textos acadêmicos utilizados no primeiro semestre do curso RI da ESPM; aplicação da leitura 

dos artigos acadêmicos em inglês para os alunos do primeiro período do curso RI; 

identificação pelos alunos dos termos específicos contidos nos textos acadêmicos que irão 

compor o glossário; elaboração do glossário online no site da ESPM para acesso gratuito dos 

alunos.  

A pesquisa contribuiu para que os alunos tivessem à disposição uma ferramenta que 

pudesse auxiliar na compreensão das terminologias especializadas utilizadas nos textos 

acadêmicos e que são relevantes para a formação dos profissionais na área da RI. Os autores 

enfatizaram a importância de estudos terminológicos na área de multimeios que visavam 

aperfeiçoar os profissionais desta área, visto que o conhecimento está em constante mutação 

na era da informação, como enfatizam Bacorny et al. (2010, p. 6) no seguinte trecho: 

 

Os termos ou unidades terminológicas são muito frequentes em textos 
especializados e de fundamental importância para o entendimento das 

especificidades de seu conteúdo, uma vez que representam nodos conceituais 

de uma área de especialidade. 

 

Seemann (2011) discutiu a necessidade de construir um glossário bilíngue (Espanhol e 

Língua Portuguesa) de termos futebolísticos mais frequentes utilizados na norma culta da 
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linguagem jornalística impressa. A pesquisa baseou-se na linguística de corpus
44

 para a 

abordagem e o método de investigação durante a construção do glossário bilíngue de termos 

futebolísticos. O trabalho abordou aspectos históricos das notícias futebolísticas do Brasil, da 

Espanha e da Argentina, que pudessem subsidiar a seleção dos principais termos 

futebolísticos equivalentes a serem traduzidos na ocasião da construção do glossário.  

O estudo possibilitou a construção do glossário bilíngue específico na área do futebol 

com aproximadamente quatro mil verbetes. A pesquisa visou atender as necessidades 

específicas dos usuários que atuam com futebol, facilitando a compreensão, além de fornecer 

ao tradutor/consulente uma ferramenta de auxílio em sua formação e atuação profissional. 

Assim, Seemann (2011, p. 205) ressaltou a importância da pesquisa na área de produção de 

material bilíngue, quando afirmou que: 

 

É preciso salientar que a atuação do pesquisador na busca por equivalentes 

tradutórios entre dois ou mais idiomas é fundamental, pois cabe a ele 

determinar o que deve ser procurado, verificar e observar todas as 
possibilidades inerentes ao termo investigado, analisar e refletir sobre os 

dados obtidos e chegar a uma conclusão. Por mais que as novas tecnologias 

sejam de grande auxílio no trabalho investigativo, o preparo, a capacidade e 

a perspicácia são ainda as principais ferramentas que não podem faltar ao 
pesquisador. 

 

Há também experiências de elaboração de glossários bilíngues (Inglês e Língua 

Portuguesa) na área de hotelaria (Navarro, 2011), baseada na interdisciplinaridade e na 

linguística de corpus, na terminologia textual
45

, na tradução e na fraseologia
46

.  Para construir 

o glossário, Navarro (2011) utilizou diferentes textos extraídos de sites de estabelecimentos 

hoteleiros do Brasil e Estados Unidos, usando como ferramenta o software wordsmith tools, 

na versão 5 (SCOTT, 2007), que consegue compilar listas de palavras-chave, lista de 

concordâncias e colocações. Os conteúdos foram subdivididos por categoria de 

estabelecimento e foram compilados em 321 textos de sites dos Estados Unidos. 

                                                
44 Seemann (2011) partiu da definição de linguística de corpus como sendo uma língua ou variedade linguística 

por computador, baseado em evidências empíricas obtidas mediante exploração de corpus ou conjunto de dados 
linguísticos textuais coletados de forma criteriosa. O corpus é um conjunto homogênio de amostras de textos, 

necessariamente em formato eletrônico, da língua selecionada. As amostras de textos possibilitam investigar e 

analisar o objeto de pesquisa automaticamente, por meio de ferramentas computacionais (BERBER; 

SARDINHA, 2004). 
45

 Terminologia textual é usada no âmbito da língua de especialidade, neste caso na área da hotelaria. 

(HOFFMANN, 2004). 
46 Fraseologia pode ser definida como unidade fraseológica que apresenta uma estrutura polilexical padronizada, 

em que o sentido extrapola os elementos isolados, sendo empregadas as unidades utilizadas em textos 

especializados (BEVILACQUA, 2004). 
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Foram usadas 546.106 palavras em inglês e de 710 textos dos sites brasileiros, 

extraídas 514.449 palavras em Língua Portuguesa. A investigação abordou termos técnicos 

usados na área hoteleira, pois há escassez de estudos terminológicos nesse campo de estudo 

em contraste com a alta incidência de colocações especializadas.  

Como resultado foi possível a disponibilizar um glossário terminológico bilíngue que 

pode auxiliar no trabalho do tradutor na área da hotelaria. Nesse contexto, Navarro (2011, p. 

18) afirmou que a construção do glossário terminológico decorreu da necessidade de ampliar 

as terminologias na área da hotelaria. Segundo o autor, “A pesquisa originou-se do desejo de 

ajudar a estreitar a lacuna existente entre a alta demanda de tradução, a escassez de obras 

terminológicas e o complexo trabalho do tradutor da área de hotelaria”. 

Também foi possível encontrar construções de glossário bilíngue (Inglês e Língua 

Portuguesa) de clichês
47

 que tinham como foco expressar emoções em cinco filmes dublados 

e legendados (ARAÚJO, 2003).  Foram traduzidos 250 clichês que expressaram diferentes 

tipos de emoção, como: ironia, alegria, amor, ansiedade, desgosto, compaixão, surpresa e 

raiva.  

A pesquisa percorreu a seguinte estratégia metodológica: a tradução dos clichês em 

inglês pelos seus correspondentes em Língua Portuguesa; a criação de expressões corretas de 

acordo com a norma gramatical brasileira; a tradução das expressões que são consideradas 

clichês; referência à linguagem coloquial usada na dublagem ao invés da linguagem culta 

usada na legendação de um filme.  

Em suma, para Araújo (2003), o glossário bilíngue de clichês foi um instrumento 

relevante tanto para os profissionais da área como para tradutores iniciantes que trabalham no 

meio audiovisual.  

  Diante desse panorama, evidenciamos que o aumento das pesquisas em produções de 

materiais bilíngue por área de especialidade é decorrente da necessidade de sistematizar 

termos usuais em determinado campo do saber que possa está gerando ambiguidade. Também 

podemos afirmar que os glossários bilíngues em diferentes áreas de especialidades elencadas 

neste capítulo resultaram da necessidade de elaborar um material didático bilíngue específico 

que pudesse suprir as lacunas dos termos sem definição específica. Observamos também que 

os glossários bilíngues elaborados em áreas diversas, de forma geral, visavam agregar os 

termos técnicos de uma área específica a fim de auxiliar no processo de informação e de 

                                                
47

 Clichês ou fórmulas situacionais são expressões utilizadas por falantes de determinada língua. São típicas da 

oralidade e aparecem com frequência em filmes norte-americanos. São expressões que são usadas de forma 

recorrente em filmes transformando-se em estereótipos e termos comuns, mas de difícil complexidade de 

tradução (ARAÚJO, 2000). 
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formação contínua dos profissionais. Assim, os glossários bilíngues foram criados para 

assessorar determinada área de conhecimento, conforme elencados nos estudos acima.  

No contexto atual, verificamos também a intensificação das políticas governamentais 

ao fomento de programas e projetos voltados aos alunos com NEE (distribuição de 

dicionários, cursos de capacitação etc.) e o incentivo de pesquisas com foco em construção de 

glossários bilíngues (Libras e Língua Portuguesa) em áreas de especialidades diversas. Diante 

disso, apresentaremos a seguir alguns estudos na área da educação especial que resultaram na 

construção de glossário bilíngue.  

No contexto da educação especial, destacamos a construção do glossário bilíngue de 

amamentação em Libras (ALBRES et al., 2008). O produto educacional contemplou 99 

termos específicos sobre amamentação e apresentava sinais em Libras e a descrição de 

conceitos em Língua Portuguesa. O projeto resultou do trabalho cooperativo dos profissionais 

ouvintes e surdos do Centro de Capacitação de Profissionais da educação e de Atendimento às 

Pessoas com Surdez (CAS) do Mato Grosso do Sul (MS).  

Participou dessa pesquisa a equipe de gerência da Saúde da Criança e aleitamento 

materno do MS. Além disso, contaram com a colaboração da Secretaria de Estado de Saúde e 

da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul.  Tratou-se de um projeto 

multidisciplinar e interinstitucional com a finalidade de auxiliar as gestantes e mães surdas na 

comunicação com familiares, médicos e comunidade em geral. 

 Albres et al. (2008, p. 4)  ratificaram a importância da produção do glossário bilíngue 

na área da amamentação em Libras na seguinte afirmativa [...]: “O glossário bilíngue propõe 

ultrapassar barreiras em busca de uma nova realidade de comunicação e qualidade de vida 

para o binômio mãe-bebê, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS”.  

Convém ressaltar que, na cartilha, os sinais-termos criados não apresentavam 

embasamento científico de estudos linguísticos em Libras. Assim, levaram-se em 

consideração três procedimentos metodológicos para construção do glossário, são eles: nome, 

definição e representação do termo em Libras. Apresentaremos na Figura 4 um exemplo de 

um termo proposto em Libras na área da amamentação. 

Outro estudo acerca da educação especial consistiu na proposta de um glossário 

bilíngue (Libras e Língua Portuguesa) com termos musicais (RIBEIRO, 2013). A pesquisa 

objetivou criar uma notação musical com fundamentação teórica na lexicologia e na 

terminologia. Utilizou-se como método o modelo de ficha terminológica desenvolvido por 

Faulstich (1995), em que o registro é similar à Certidão de Nascimento.  

 



69 

 

 

Figura 4 - Exemplo extraído do glossário bilíngue na área da amamentação: teste do pezinho 

 

  

96 – Teste do 

pezinho 

Definição: de 

acordo com o 

Ministério da 

Saúde, o teste do 

pezinho consiste 

na coleta de 

algumas gotas de 

sangue, 
geralmente 

tiradas do 

calcanhar do 

bebê, que pode 

detectar algumas 

doenças 

congênitas. 

 

Fonte: Albres et al. (2008, p. 45). 

 

Os termos foram catalogados em uma ficha terminológica e utilizados como modelo 

terminológico para criação de um glossário bilíngue. A pesquisa discute a necessidade 

emergencial de disseminar os sinais nas escolas que ensinam Música, principalmente em 

classes inclusivas de alunos que se comunicam por meio de Libras fixando sinais e 

sistematizando sinais-termo
48

 já validados. Com isso, o autor conclui que é possível ampliar e 

enriquecer as terminologias em Libras e Língua Portuguesa na musicalização. 

Nesse contexto, Ribeiro (2013) utilizou o modelo de ficha terminológica que foi 

organizada com base em oito procedimentos para construção dos sinais-termos, sendo eles: 

número da ficha (por ordem alfabética); termo entrada (apresentação do sinal-termo em foto); 

variantes (segundo o autor, não há variantes, pois a pesquisa na área musical era inédita); 

categoria (no geral, todos os itens lexicais pertencerem à categoria dos substantivos); gênero 

(somente em caso de citação a pessoas ou algo animado); definição e contexto (ambos estão 

registrados em vídeo, sendo preenchido com a glosa); imagem (refere-se à imagem), nesta 

desta pesquisa foi extraída de sites da internet, e à fonte da imagem (de onde foi retirada a 

imagem). Ribeiro (2013) criou 52 fichas terminológicas similares à estrutura apresentada na 

Figura 5. 

 

 

                                                
48 A expressão “sinal-termo/sinais-termos” foi criada pela professora Enilde Leite de Jesus Faulstich e é 

definida em Costa (2011). Adotamos esse termo em nossa dissertação.  
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Figura 5 – Exemplo do sinal-termo “ritmo” extraído de Ribeiro (2013) 

Termo:                                              Ritmo 

 

Sinal-termo: 

 

Configuração de 

mão: 

 

Representação do 

conceito da LSB: 

Mãos em CM 43, apontando no peito no lado esquerdo e fazendo o 

movimento vai e vem várias vezes em sentindo contrário das mãos, 

representando a batida do som que sente pelo corpo.  

 

Figura 12- Ritmo 

 

Ritmo: s.m Subdivisão de um lapso de tempo em seções perceptíveis 

(DGM, 1994). Ex. O ritmo não é um som, mas somente um tempo 

organizado (TM, 1996). 

Fonte: Ribeiro (2013). 

 

Diante do exposto, afirmou que os intérpretes faziam datilologia das notações musicais, 

por não haver os sinais próprios, demonstrando a relevância da construção do glossário 

bilíngue na área musical, como podemos observar na afirmativa abaixo: 

[...] Para a melhoria de uma educação musical para os surdos, era necessário 
ter para as notações musicais os sinais-termos próprios, para facilitar a 

comunicação e o aprendizado dos alunos surdos e dos professores não-

surdos, assim como para a melhoria da educação bilíngue dos surdos. 
(RIBEIRO, 2013, p. 17). 

 

Outra pesquisa na área de produção de material bilíngue foi um modelo de 

enciclopédia visual bilíngue juvenil, denominada de EncicloLibras, produzida por Costa 

(2012) a partir de estudos sobre léxicos terminológicos. O estudo objetivou sistematizar uma 

área semântica específica. Para isso, o autor valeu-se de um vocabulário especializado relativo 

ao corpo humano que representa conceitos e significados aplicados aos sinais que são usados 

em Libras. A pesquisa de cunho qualitativo percorreu os seguintes procedimentos 
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metodológicos: criação de sinais-termos
49

, validação dos sinais, elaboração de proposta de 

material didático e criação do material didático ilustrado bilíngue relativo ao corpo humano. 

A investigação resultou em 126 verbetes em Libras (visual) e Língua Portuguesa 

(escrito) sobre o corpo humano. A pesquisa demonstrou a necessidade de criação desse 

material bilíngue com terminologias na área do corpo humano que pudesse suprir a 

necessidade dos surdos que precisam usar as duas línguas para interagir em sociedade. 

A pesquisa, que culminou com o desenvolvimento do DVD denominado “Proposta de 

Modelo de Enciclopédia Visual Bilíngue Juvenil: EncicloLibras”, contou com participação de 

33 colaboradores.  

O grupo de colaboradores constitui-se de três pessoas surdas com licenciatura em 

Letras-Libras, cinco estudantes surdos do curso licenciatura em Letras-Libras, vinte e três 

alunos surdos que cursam o Ensino Médio. Além disso, a equipe contou com um pesquisador, 

a orientadora e um aluno surdo da graduação em Letras-Libras, na ilustração dos modelos 

causais e uma pesquisadora com formação em mestrado na área de Linguística e professora de 

português para surdos que fazia a tradução dos textos e a elaboração das legendas. 

Dos 126 termos, 34 já existem em Libras e 94 são sinais-termos (neologismos50) que 

foram criados e validados pelos surdos colaboradores da pesquisa. Apresentaremos na Figura 6 

o exemplo de um vocabulário da EncicloLibras elaborado nesta pesquisa.  

 

Figura 6- Representação bilíngue do sinal- termo “água” 

N.º  Termos                      Sinal proposto  Configuração 

de Mãos 

Conceitos como lexicográficos 

01 Água 

  

  

Mão ativa (D) em CM 31, com o polegar 
tocando o queixo próximo ao lábio 
inferior (palma da mão para a esquerda). 
O dedo indicador movimenta-se várias 
vezes, dobrando-se e voltando à posição 
reta, indicando a diminuição de água no 

copo quando se bebe.  

Fonte: Costa (2012). 

                                                
49

 Sinais-termos referem-se aos termos com e sem sinais (entre duas modalidades linguísticas: oralizada e 

sinalizada). Expressão terminológica adotada na pesquisa por Costa (2012) que utilizaremos em nossa pesquisa. 
50

 Neologismo é o processo de criação de uma nova palavra na língua devido à necessidade de designar novos 

objetos ou novos conceitos ligados às diversas áreas: tecnologia, arte, economia, esportes etc. Um neologismo é 
criado através de processos diversos como: justaposição, aglutinação, prefixação, sufixação, abreviação, 

importação de vocábulos existentes em outra língua ou ainda, através de um novo sentido dado a uma palavra já 

existente. Disponível em: <http://www.significados.com.br/neologismo/>.  Acesso em: 20 dez. 2015. 

 

http://www.significados.com.br/neologismo/
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 Além disso, Costa (2012) afirmou que, apesar da contribuição do dicionário do 

Capovilla (2001), esse material paradidático não supre a necessidade dos surdos entenderem 

as terminologias de área de especialidade, faltando materiais didáticos visuais multimídia, 

como DVDs e outros com animação e contextualização para o ensino Libras. Para aquele 

autor, 

A realidade é que as informações ainda não chegam com boa qualidade aos 
surdos, porque faltam materiais adequados em LSB. O desafio para a 

educação dos surdos é, principalmente, a comunicação e, por consequência a 

acessibilidade, o que pode ser corrigido pela utilização de materiais em LSB, 
para que os surdos adquiram conhecimentos por meio de recursos visuais. 

Um dos meios para isso é a aprendizagem de vocabulário por campos 

semânticos, utilizando a LSB e o português (COSTA, 2012, p. 14). 

 

Sousa e Silveira (2011) propuseram um glossário bilíngue com terminologias em 

química. A pesquisa objetivou compreender como esses profissionais ensinam conceitos 

químicos e, também, como ocorre à apropriação e a utilização de sinais de termos químicos 

em Libras. A investigação foi realizada pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação 

Química, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com alunos surdos, professores e 

intérpretes de Libras/Português da cidade de Uberlândia (MG). 

O percurso metodológico baseou-se em acompanhar as atividades didáticas dos 

professores de Química. Concomitantemente, acompanhou-se o trabalho dos intérpretes em 

uma escola de Uberlândia (MG) em classes com alunos surdos. Os autores utilizaram a 

análise dos registros nos cadernos das aulas e entrevistas semiestruturadas com dois pro-

fessores de Química e três intérpretes, além do acompanhamento dos encontros e reuniões dos 

intérpretes.  

Por fim, os autores realizaram um mapeamento, no Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue de Capovilla e Raphael (2001), dos termos que podem ser utilizados nas 

aulas de Química dos conteúdos específicos em substâncias e misturas, modelos atômicos e 

das propriedades das substâncias, fenômenos físicos e químicos, além de funções inorgânicas.  

Essa investigação abordou reflexões e discussões acerca do ensino de Química na 

perspectiva dos professores envolvidos na pesquisa, além disso, apresentou alguns sinais mais 

utilizados no ensino desse conteúdo, aprendizagem dos surdos, o processo de criação dos 

sinais, as concepções dos professores, intérpretes e alunos sobre inclusão e a interação dos di-

ferentes sujeitos.  

Ao analisar o dicionário supracitado os autores constataram a escassez de termos que 

podem ser utilizados nas aulas de Química. Nesse sentido, os intérpretes entrevistados 
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revelaram que a criação de sinais em Libras ocorria sem muito diálogo com os professores de 

Química, e tinha como parâmetros as informações coletadas nas aulas, a interação das 

intérpretes com os alunos surdos, como também o conhecimento do conteúdo de Química. 

Assim, os entrevistados afirmaram que os sinais não dicionarizados foram criados de acordo 

com a necessidade do conteúdo, sem um rigor científico em estudos linguísticos na Libras 

(SOUSA; SILVEIRA, 2011).  

Além disso, os autores afirmaram que os alunos surdos apresentavam dificuldades nos 

conteúdos de Química em função da especificidade da linguagem química e da escassez de 

termos químicos na língua de sinais, associado ao despreparo dos docentes e ao 

desconhecimento dos intérpretes em relação à área de Química (SOUSA; SILVEIRA, 2011).   

As investigações, segundo os autores, possibilitam evidenciar a necessidade de 

ampliação da pesquisa na produção de materiais terminológicos em Libras na área de Química 

que facilitem o conhecimento dos alunos surdos, professores, intérpretes e comunidade 

escolar nessa área. Na Figura 7, a seguir, temos um exemplo de sinal proposto por Sousa e 

Silveira (2011):  

 
Figura 7- Exemplo de um sinal novo criado na área de Química: a terminologia “átomo”. 

 

1. Átomo - Movimento circular da mão 

direita na configuração do sinal “elétron” 

(para representar os elétrons na 

eletrosfera), em torno da mão esquerda 

com configuração de mão em Y. 

 2. Uma esfera (para representar o 

núcleo). 

Fonte: Sousa e Silveira (2011). 

 

        Ao elencarmos diferentes pesquisas em áreas de especialidade diversas com foco na 

construção de glossários bilíngues em áreas específicas, ficou clara a importância de pesquisar 

e propor materiais bilíngues na modalidade oral-auditiva e visual-espacial que facilitem a 

acessibilidade comunicacional dos ouvintes e surdos entre duas línguas. Constatamos a 

relevância da pesquisa na área de produção de material educacional bilíngue em áreas de 

especialidade e podemos afirmar que todas as pesquisas evidenciam a escassez de termos 

traduzidos entre as duas línguas e a necessidade de criação de novos termos (em Libras, neste 

caso).  
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          Ademais, as pesquisas apresentadas no campo da surdez permitem afirmar que é 

preciso mais investimento em pesquisa no campo da produção de material bilíngue, visto que 

a Libras, por ser uma modalidade visual-espacial, apresenta especificidades linguísticas que 

precisam ser consideradas no processo de ensino e aprendizagem dos alunos surdos.  

        Ao contextualizarmos vários estudos em áreas diversas, e mais especificamente na área 

de educacional na perspectiva inclusiva, pretendemos aguçar as discussões acerca da 

importância do estudo e da necessidade de criação de materiais bilíngues em Libras e Língua 

Portuguesa que possam auxiliar no processo de ensino dos conteúdos curriculares em área de 

especialidade, como em Matemática, por exemplo.  
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4  PERCORRENDO CAMINHOS: CONSTRUÍNDO SINAIS 

Neste capítulo, apresentaremos, sinteticamente, os elementos linguísticos gramaticais 

que alicerçaram o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de LSB (CAPOVILLA; 

RAPHAEL, 2008) e que serviram de aporte teórico para a nossa proposta de construção do 

glossário bilíngue na área de Matemática. Além disso, discorreremos acerca do estudo 

terminológico e lexicológico que alicerçou o produto educacional proposto nesta pesquisa. 

 

4.1 Diretrizes gramaticais para a criação de sinais  

Capovilla e Raphael (2008) publicaram o primeiro dicionário em Libras do Brasil, um 

material didático construído em cinco anos que contou com colaboração de vários segmentos 

institucionais envolvidos nesse processo, tais como a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos surdos (FENEIS) e o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

(Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva). Além disso, contou com a cooperação dos 

surdos de diversas organizações da sociedade civil, bem como professores surdos e ouvintes 

com formação específica em Libras. 

Esse dicionário tem como objetivo “ser um instrumento para concretização da 

educação bilíngue no Brasil e o resgate da cidadania do surdo brasileiro” (CAPOVILLA; 

RAPHAEL, 2008, p. 24). Para a construção dessa obra, contou-se com o apoio do Ministério 

da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que atua por meio do 

programa Nacional do Livro, distribuindo exemplares para as escolas do território nacional.  

O dicionário é composto de 9.500 verbetes em inglês e Português e seus correspondentes em 

Libras. Os elementos linguísticos e gramaticais que fundamentaram a construção dos verbetes 

do dicionário do Capovilla e Raphael (2008) são descritos a seguir.  

 

 Representação pictórica do significado do sinal 

Corresponde ao sentido do sinal, isto é, consiste na representação ilustrativa do sentindo 

literal o significado do sinal. Permite ao surdo fazer a representação visual direta do 

significado com a forma do sinal, reduzindo a possibilidade de ambiguidade. Além disso, 

auxilia na correspondência entre os demais elementos linguísticos gramaticais que compõem 

o sinal. A Figura 8 representa de forma ilustrativa o significado que o sinal retrata 

(CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008, p. 277). 
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Figura 8 - Representação pictórica do significado do sinal do verbete “matemática” 

 

  Fonte: Capovilla e Raphael (2008, p. 277). 

 

 Ilustração pictórica da forma do sinal 

Consiste na representação ilustrativa da forma do sinal em estágios (composição 

quirêmica51), com o uso de setas que indicam a sequência do movimento envolvido. Com o 

processo sequencial dos movimentos ilustrativos pictóricos da forma do sinal, foi possível 

fazer o registro impresso do dicionário, além da animação gráfica dos sinais em CD-Rom. A 

Figura 9 representa o movimento do sinal em estágios e com setas. 

 

Figura 9 - Representação da Ilustração pictórica da forma do sinal do verbete “matemática”. 

 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008, p. 277). 

 

 Escrita visual direta do sinal em Sign Writing
52

  

O Sign Writing é definido como um sistema de escrita visual direta de sinais. Trata-se, 

portanto, da representação da forma como o emissor visualiza o sinal. As línguas faladas 

apresentam propriedades sublexicais, que possibilitam a descrição detalhada dos fonemas e o 

registro da palavra. Da mesma forma, o Sign Writing tem as propriedades sublexicais das 

                                                
51 Composição quirêmica consiste na inclusão da descrição da forma do sinal que objetiva documentar 

precisamente o sinal sem qualquer ambiguidade e, aliada à ilustração da forma, permite ao leitor neófito articular 

precisamente o sinal de modo a reproduzir sua forma com exatidão (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008, p. 32).  
52 Em português “escrita de sinais”. Fonte: tradução livre dos autores (CAPOVILLA; SOUTO, 2005). 
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Línguas de Sinais, que possibilitam a descrição detalhada dos quiremas
53

, bem como o 

registro do sinal constituído dessa combinação. Ele é um sistema de escrita visual feito do 

ponto de vista do sinalizador, conforme descrito na seguinte afirmativa: 

 

Sign Writing é a escrita de uma perspectiva expressiva, como se o leitor 

estivesse por trás do sinalizador, repetindo exatamente aquilo que o 

sinalizador faz. A mão direita do sinalizador corresponde à mão direita do 
leitor. O leitor está lendo e produzindo os sinais a partir de sua própria 

perspectiva natural. Isso faz com que o leitor se torne o próprio sinalizador, 

em vez de ter de ficar tentando se colocar no lugar dele pela rotação das 

mãos esquerda e direita (CAPOVILLA; SOUTO, 2005, p. 59). 

 

Ademais, apresenta-se na Figura 10 a escrita visual direta (Sign Writing) ilustrada em 

Capovilla e Rafael (2008): 

 
Figura 10 - Escrita de sinal (Sign Writing) do verbete “matemática” 

 

 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008, p. 277). 

 

 Verbetes 

Conforme Capovilla e Raphael (2008, p. 41), “o verbete consiste numa palavra em 

Português cujo significado corresponde, o mais próximo possível, ao significado do sinal em 

Libras”. Sinteticamente, apresentaremos os elementos gramaticalmente que compõem os 

verbetes: 

 a) distinção de gênero (masculino e feminino); 

 b) uso de parêntese com numeração em caso de mais de um sinal do mesmo verbete; 

c) o uso de negrito e/ou itálico para explicações ou complementação do verbete 

(objetiva distinguir significado, estabelecer distinção entre os verbetes iguais com significado 

diferente);  

d) faz-se necessário especificar o sinal informal como sendo gíria e especificar a 

procedência do sinal;  

                                                
53

Quiremas (do grego quiros significa mãos) é definido como segmento mínimo sinalizado que corresponde ao 

fonema das línguas faladas. Disponível em: <http://www.dicionarioLibras.com.br/website/glossario.asp>. 

Acesso em: 01 dez. 2014. 

http://www.dicionariolibras.com.br/website/glossario.asp
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e) o uso de parênteses é para indicar quando o verbo aparece antes do substantivo. Em 

caso de verbetes de organização, podem aparecer tanto em sigla e seguido do nome por 

extenso ou vice-versa; 

 f) após os verbetes também aparece o nome de estados e capitais entre parênteses;  

g) utilização de classificadores
54

;  

h) os verbetes em inglês aparecerão entre parênteses, seguido da palavra inglês, todo 

em itálico;  

i) verbetes em Português ou Inglês quando forem marcas registradas serão 

distinguidos por símbolos, sendo eles, respectivamente ® e (TM);  

 j) após a transcrição do termo em inglês, aparecem entre parênteses os verbetes usuais 

em Português e que mais se aproximam do significado da Libras, ou seja,  os termos mais 

conhecidos pela comunidade surda. Conforme Capovilla e Raphael (2008) os verbetes 

sugeridos, são termos pouco usados pela comunidade surda, mas que estão relacionados aos 

verbetes usuais, pois contemplam variações linguísticas regionais.  

Apresentamos na Figura 11 um modelo da estruturação dos verbetes proposto por 

Capovilla e Raphael (2008). 

 

Figura 11 – Estruturação do verbete “Matemática” 

Exemplo: Matemática (1) (inglês: mathematics). 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008, p. 277). 

 

 Classificação gramatical 

Os verbetes são classificados de acordo com as normas gramaticais do Português, 

levando-se em consideração o significado específico do sinal. Aparecem em itálico, 

abreviados e antecedem a definição do significado representado pelo sinal. Na Figura 12, a 

seguir, apresenta-se um modelo da estrutura da classificação gramatical proposto por 

Capovilla e Raphael (2008), para todos os verbetes do dicionário. 

 

Figura 12 - Exemplo de classificação gramatical 

Exemplo: classificação gramatical “S. f” (substantivo feminino). 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008, p. 277). 

 

                                                
54

 Classificadores refere-se aos diferentes modos como um sinal é produzido, dependendo das propriedades 

físicas do referente que ele representa. Geralmente representam algumas características físicas do referente como 

seu tamanho e forma, ou seu comportamento ou movimento, o que confere grande flexibilidade denotativa e 

conotativa aos sinais (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008, p. 45). 



79 

 

 

 Definição do significado representado pelo sinal 

Consiste na definição semântica do significado do sinal. Aparece sempre em itálico e 

antecede os exemplos que ilustram a correspondência entre Libras e Português. No exemplo 

da Figura 13, apresenta-se um modelo de definição do significado representado pelo sinal 

proposto por Capovilla e Raphael (2008).  

 

Figura 13 - Definição de matemática apresentada em Capovilla e Raphael 

 

Exemplo: definição “Ciência que estuda as relações entre entidades abstratas e 

lógicas, incluindo a aritmética, a álgebra, a geometria e a trigonometria. Ciência 

que investiga as mediadas, as propriedades e as relações de quantidades e 

grandezas em abstrato”. 

 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008, p. 277). 

 

 Exemplos que ilustram a correspondência entre Libras e Língua Portuguesa 

São exemplos do cotidiano que possibilitem ao leitor ampliar a compreensão do 

significado específico do sinal e a associação ao verbete. Aparece com abreviatura (Exemplo= 

Ex.:) e em itálico. A seguir, apresenta-se um modelo dos exemplos que ilustram a 

correspondência entre Libras e Português, proposto por Capovilla e Raphael (2008). 

 

Figura 14 - Exemplo de correspondência entre Libras e Língua Portuguesa 

 

Ex.: A Matemática é uma ciência exata. 

 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008, p. 277). 

 

 Descrição da forma dos sinais 

Descreve detalhadamente a articulação do sinal por meio dos quatros elementos que 

compõem a descrição quirêmica. Nesse contexto, os elementos envolvidos na construção da 

forma do sinal são: a articulação da mão e do braço, além da orientação da palma; local de 

articulação correspondente ao corpo; movimento no espaço da sinalização (envolve o tipo, a 

amplitude, a velocidade, a frequência, a intensidade e a duração) e a expressão facial 

associada.   
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Ressalta-se que não é necessário repetir a descrição quirêmica quando houver mais de 

um verbete em Português que representa um único sinal em Libras. No dicionário, após o 

verbete em Português, constam os demais verbetes em Português entre parênteses e em 

negrito que representam o mesmo sinal em Libras. É importante notar que a soletração é 

comumente usada na inexistência de um sinal lexical específico em Libras que represente o 

significado da palavra em Português. Apresentamos na Figura 15 um modelo da descrição da 

forma, proposto por Capovilla e Raphael (2008). 

 

Figura 15 - Exemplo de descrição de forma de um sinal 

 

Exemplo: descrição da forma do sinal “Mão direita vertical aberta, palma para 

dentro, dedos separados tocando o queixo. Oscilar os dedos”. 

 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008, p. 277). 

 

Finalmente, apresentam-se, na Figura 16, todos os elementos gramaticais que 

fundamentam a construção dos verbetes do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue de 

Libras. Apresentamos um exemplo completo da disposição estrutural dos verbetes em 

Português e Inglês que corresponde aos sinais em Libras, conforme ilustrado no dicionário 

(CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008, p. 877).  

Capovilla e Raphael (2008) descrevem sinteticamente a organização estrutural de todos 

os verbetes que compõem o dicionário. Na Figura 16, do lado esquerdo, há a representação 

pictórica do significado do sinal (ilustração visual direta do significado do sinal). Ao centro, 

mostra-se a representação da forma do sinal, ou seja, ilustração artística da forma 

(composição quirêmica). Do lado direito, a escrita visual da forma sinal (Sing Writing). Na 

parte de baixo, descreve-se o verbete em Português e o correspondente em Inglês. Em 

seguida, a classificação gramatical do verbete é apresentada, sendo ela distribuída em três 

etapas: definição, conceito associado e exemplo que leve em consideração tanto Português 

como Libras. Finalmente, expõe-se a descrição da forma do sinal (composição quirêmica).  

Diante desse panorama, nossa pesquisa amparou-se em alguns aspectos linguísticos 

gramaticais de Capovilla e Raphael (2008): representação pictórica do significado do sinal, 

ilustração pictórica da forma do sinal, definição do significado representado pelo sinal e 

descrição da forma dos sinais. 
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Figura 16 - O modelo da representação do sinal “matemática” 

 

Matemática (1) (inglês: mathematics): 

s.f. Ciência que estuda as relações entre entidades abstratas e lógicas, incluindo 

a aritmética, a álgebra, a geometria e a trigonometria.Ciência que investiga as 

medidas, as propriedades e as relações de quantidades e grandezas em abstrato. 

Ex.: A Matemática é uma ciência exata. 

Mão direita vertical aberta, palma para dentro, dedos separados tocando o queixo. 

Oscilar os dedos. 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008). 

 

4.2 Estudos sobre terminologia  

A terminologia é definida como um conjunto de termos
55

 técnicos ou científicos de 

alguma área de especialidade (no presente estudo, a matemática). O termo é o objeto de 

estudo da terminologia, que se constitui basicamente do signo linguístico, que por sua vez é 

dividido em significante e significado, fazendo parte de um conjunto de termos relacionados a 

uma área especializada (PONTES, 1997). Nesse contexto, a presente pesquisa configura-se 

como uma pesquisa terminológica temática por abranger um conjunto de termos de uma área 

específica, visto que: 

A pesquisa terminológica temática estabelece, de forma exaustiva, o 

conjunto de termos, noções ou denominações ligadas a um domínio. Como o 
seu nome indica, a pesquisa temática inventaria o vocabulário ligado a um 

dado tema, seja no interior de uma mesma língua, seja em relação a duas ou 

mais línguas (PONTES, 1997, p. 49). 

 

                                                
55

 Termo pode ser definido como uma palavra (termo simples), grupo de palavras (termo composto), sintagma, 

símbolo ou fórmula que designam um conceito de uma área específica. Também denominada de unidade 

terminológica (FAULSTICH, 2002, p. 145). 
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Para compreendermos o emprego das terminologias em uma determinada área de 

conhecimento, é importante diferenciar língua comum e língua de especialidade. De acordo 

com Faulstich (2002), a língua comum contempla os termos usados diariamente, enquanto a 

língua de especialidade utiliza a comunicação sem ambiguidade, baseada no vocabulário e em 

seus usos linguísticos de uma área específica.  

Faulstich (2002) explica que a palavra terminologia refere-se a um conjunto de 

palavras técnicas pertencentes a uma ciência, uma arte, um autor ou um grupo social. Por 

exemplo, a terminologia usada pelos especialistas na área da medicina, da música, da 

informática.  

O emprego da terminologia no currículo no ensino contemporâneo é fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem do docente e do discente (PONTES, 1997). Esse autor 

ressalta que o uso indevido de termos em áreas especializadas pode ocasionar problemas 

básicos, que vão desde simples ambiguidades até situações mais graves. Por exemplo, na 

medicina, um termo equivocado pode levar uma pessoa a óbito. Nesse sentido, o estudo 

terminológico é fundamentado em dois aspectos. Primeiramente, tem como objeto o termo 

que está vinculado à língua de especialidade. Em segundo lugar, é considerada por si mesma 

como uma área de aplicação.  

De acordo com esse autor, o princípio fundamental da terminologia consiste em 

agrupar os termos em uma área temática específica. Esses necessitam ser estruturados em 

sistemas de classificação de conhecimento especializado, que também pode ser denominado 

de árvore temática. Além disso, podem ser sistematizados em enciclopédias, manuais ou 

glossários. Portanto, de acordo com o que foi mencionado, selecionaremos as terminologias 

de diferentes coleções de livros didáticos (descritos mais adiante) para construção do 

glossário terminológico na área de Matemática. 

 

4.3 Estudos sobre lexicologia  

Para analisarmos o estudo lexical em Libras, é importante compreendermos sua 

funcionalidade gramatical. De acordo com Faulstich (2002), o estudo lexicológico consiste 

em compilar e estudar a forma e o significado das palavras de uma dada língua, ou seja, é um 

conjunto de palavras e expressões pertinentes a um idioma. 

O léxico é um vocabulário de uma língua ou de uma região, bem como a correlação 

entre eles. Como se afirma no Dicionário Didático de Língua Portuguesa (2011, p. 508), “o 

léxico é conjunto de palavras que compõem uma língua ou que pertencem a uma região, a 
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uma pessoa ou área determinada”. Em concordância, no Dicionário Saraiva Júnior (2009, p. 

203) ratifica-se que: 

O Léxico é o conjunto de todas as palavras existentes em uma Língua e 

também as palavras que foram incorporadas ao idioma, a exemplo de muitas 
palavras estrangeiras que fazem parte do léxico em Português. Também pode 

ser definido como um livro com todas as palavras de uma língua, que segue 

a ordem das letras do alfabeto e acompanha de seu sentido, ou seja, o 
dicionário. 

 

Conforme Honora e Frizanco (2010), o léxico é um conjunto ou repertório de palavras 

de um determinado idioma. Ademais, as autoras afirmam que o léxico em Libras são os 

próprios sinais. Em caso de inexistência de um vocábulo na língua de sinais, usa-se a 

datilologia
56

. 

A lexicologia pode ser definida como “a ciência que estuda o léxico em todas as suas 

relações linguísticas, pragmáticas, discursivas, históricas e culturais” (ABBADE, 2008, p. 

718). O estudo lexicológico, conforme o Dicionário Didático de Língua Portuguesa (2011), é 

a parte da linguística que estuda como as palavras e os significados se relacionam, ou seja, 

estuda a relação que se estabelece entre as unidades lexicais. Segundo o Dicionário Saraiva 

Júnior (2009, p. 203), a lexicologia é o estudo dos elementos que formam as palavras.  

Assim como outras línguas, a Libras apresenta uma gramática completa. Isto é, a 

Libras é uma língua constituída pela fonologia, fonética, morfologia, sintaxe e léxico próprios 

desse idioma. Costa (2012, p. 55) afirma que o estudo lexicológico em Libras tem como 

diretriz: 

 

O estudo lexicológico da LSB se dedica à observação, investigação e 

descrição da formação de sinais. O conteúdo desta área do conhecimento 
linguístico que interessa será percebido analisando-se a configuração de 

mãos, o movimento, o ponto de articulação, a orientação de mão e as 

expressões não-manuais. Este foco facilita o avanço do conhecimento sobre 
os modos de evolução dos sinais, combinados com a exploração do caráter 

visual-espacial da LSB, visando à ampliação das possibilidades de 

comunicação das pessoas surdas e a recepção de conhecimentos linguísticos 

em LSB. 

 

Segundo o autor, o léxico da Libras é formado por regras que seguem parâmetros das 

línguas visuais de acordo com as categorias da gramática da língua. A Libras apresenta a 

                                                
56

 Datilologia é um meio de verificação, questionamento ou veiculação da ortografia de uma palavra em 

português. Assim, usa-se a datilologia em caso soletrar nomes de pessoas, de lugares, de rótulos ao para 

vocábulos inexistentes em língua de sinais. Quando uma pessoa não sabe escrever uma palavra, normalmente 

soletramos, oralmente, para ajudá-la a escrever. Em Libras, o processo é similar, pois quando uma pessoa não 

sabe escrever uma palavra, deve ser feito a datilologia (HONORA E FRIZANCO, 2010, p. 16). 
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mesma classe gramatical da Língua Portuguesa (substantivo, adjetivo, verbo, pronomes, 

advérbio, conjunções, numerais, etc.) que auxiliaram na composição dos sinais-termos 

existentes e na criação de sinais-termos novos. Diante disso, apresentaremos os léxicos 

paramétricos, ou seja, as unidades mínimas que constituem um sinal-termo existente ou sinal 

criado (neologismo) são eles: 

 

 Configuração de Mão (CM)  

São as formas variadas de representações que as mãos articulam para realizar o sinal. 

Conforme Honora e Frizanco (2010), a configuração de mão são as formas de representação 

das mãos no momento inicial do sinal. O sinal configurado pode ser representado por uma ou 

as duas mãos. A configuração de mão pode ser representada por número, letra do alfabeto ou 

outras configurações utilizadas no país.  

Costa (2010) afirma que a criação de sinais-termos novos é uma prática constante 

entre os usuários (principalmente os surdos) de Libras. Além disso, enfatiza a proposta de 

configuração de mãos de Faria-Nascimento (2009), que é apresentada na Figura 17. Nessa 

proposta é possível verificar as 75 configurações de mãos que apresentam formas 

diversificadas de introdução dos sinais. 

 
Figura 17 - Representação das 75 configurações de mão. 

 

Fonte: Faria-Nascimento (2009, p. 37). 
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 Ponto de Articulação (PA) 

O Ponto de Articulação é local que a mão configurada atinge inicialmente para realizar 

o sinal. De acordo Honora e Frizanco (2010), o PA pode ser realizado na vertical (ao lado do 

corpo), no espaço neutro (em frente ao corpo) ou em outras partes do corpo, como cintura, 

ombros e cabeça. Nesse sentido, apresenta-se na Figura 18 um exemplo de ponto de 

articulação. 

Figura 18 - Exemplo de ponto de articulação 

  

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Movimento (Mov.) 

O movimento consiste no deslocamento da(s) mão(s) durante o andamento da 

construção do sinal. Segundo Quadros e Cruz (2011), o movimento é um parâmetro 
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complexo, já que dispõe de uma variedade de formas e direções para a concretização do sinal. 

Em alguns sinais não há movimento, pois os sinais são estáticos.  

Além disso, para que o movimento seja efetivado, é necessário um objeto (refere-se 

a(s) mão(s) do emissor) e um espaço (refere-se ao movimento em torno do corpo do emissor). 

Um exemplo de movimento é apresentado na Figura 19. 

 
Figura 19 - Exemplo do uso de movimento na elaboração de sinais em Libras 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Orientação Manual (OM) 

Consiste na direção ou orientação das mãos durante a execução do sinal. Conforme 

Quadros e Cruz (2011), a OM refere-se à direção da palma da mão durante o andamento da 

construção do sinal. Nesse sentido, a orientação manual pode ser realizada para frente ou em 

direção ao corpo, para cima ou para baixo, para a direita ou esquerda, conforme 

exemplificado na Figura 20. 
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Figura 20 – Exemplo de orientação manual 

 

  

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Expressões Não Manuais (EMMS)  

São artifícios que englobam as expressões faciais e as corporais, cuja função é 

contribuir para o melhor entendimento do sinal efetivado. Um exemplo de expressões não 

manuais é apresentado na Figura 21.  

 

 

 



88 

 

 

Figura 21 – Exemplo de uma expressão não manual de “interrogação” e “admiração” 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A estrutura gramatical da Libras, conforme Honora e Frizanco (2010), organiza-se  a 

partir dos cincos parâmetros que formam  diferentes níveis linguísticos. Segundo essas 

autoras, 

Da mesma forma que temos nas línguas de orais pontos de articulações dos 
fonemas, também temos na língua de sinais pontos de articulações que são 

expressos pó toques no corpo do usuário ou no espaço neutro. Para fazer um 

sinal em Libras é necessário usar os cinco parâmetros, configuração de 

mãos, ponto de articulação, movimento, orientação manual, expressões não-
manuais (HONORA; FRIZANCO, 2010, p. 16). 

 

Diante disso, os sinais em Libras são formados a partir dos cincos parâmetros. 

Convém lembrar que a execução de um sinal ocorre em um espaço de sinalização definida.  A 

Figura 22 apresenta a ilustração do “espaço de sinalização” proposto por Faria-Nascimento 

(2009), que descreve como o falante em Libras deve utilizá-lo. Conforme sugerido nessa 

imagem, o emissor situa-se dentro de uma representação em forma de globo, que possibilita 

movimentar os braços para frente, para atrás e nas laterais, de acordo com a distância dos 

braços abertos do falante em Libras. Portanto, para a elaboração dos sinais-termos novos 

(neologismo), adotaremos os cinco parâmetros gramaticais (configuração de mão, ponto de 

articulação, movimento, orientação manual e expressões não manuais) para compor cada sinal 

novo.  
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Figura 22 - Modelo de espaço de sinalização 

 

Fonte: Faria-Nascimento (2009, p. 237). 

 

4.4 Coleção de Matemática do 1º ao 5º ano 

  Neste subcapítulo apresentaremos os procedimentos metodológicos realizados nesta 

pesquisa e descreveremos as etapas que resultaram na construção do glossário bilíngue. 

Também discorremos acerca da construção da fonte bilíngue para uso em computadores, que 

foi usada na construção do glossário.  

A pesquisa estruturou-se em duas etapas. Primeiramente, foram analisados três 

instrumentos didático-pedagógicos que alicerçaram a proposta de elaboração do glossário 

bilíngue, quais sejam: as seis coleções de Matemática do 1º ao 5º ano; o dicionário trilíngue 

Capovilla e Raphael (2008) e a fonte bilíngue (Libras e Língua Portuguesa). Ressalta-se que a 

fonte bilíngue foi elaborada durante o tempo de execução desta pesquisa. Além de auxiliar em 

nosso segundo produto educacional (glossário bilíngue na área de matemática), essa fonte de 

computadores pode gerar desdobramentos educacionais. Assim, consideramos como o 

segundo produto educacional “glossário bilíngue na área de matemática” desenvolvido nesta 

pesquisa, conforme detalharemos no subcapítulo 5.3.   

Na segunda etapa desta pesquisa apresentaremos detalhadamente a trajetória 

metodológica de seleção das terminologias extraídas dos glossários dos trinta livros didáticos 

que serviram de alicerce para elaboração do glossário bilíngue de matemática.  

A presente pesquisa enquadra-se numa abordagem qualitativa e quantitativa 

(SEVERINO, 2007). O percurso metodológico para alcançar tais objetivos foi à pesquisa 

documental. Segundo Severino (2007), a pesquisa documental tem como fonte diferentes 

tipos de documentos, que podem ser arquivos impressos, tais como o livro didático, o jornal, a 
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fotografia ou documentos legais (oficiais). Da mesma forma, podem ser utilizados alguns 

materiais audiovisuais, como por exemplo, filmagem e gravações de áudio. Os conteúdos dos 

documentos não passarão por tratamento analítico, ou seja, os conteúdos são ainda matéria-

prima a partir dos quais desenvolveremos nossas investigações e análises.  

A presente pesquisa classifica-se nessa modalidade de pesquisa científica ao selecionar 

como fonte documentos, livros didáticos de matemática e o dicionário trilíngue. Nesse 

sentido, elencamos cinco ações procedimentais que orientarão todo percurso metodológico 

desta pesquisa, são eles: 

 

 catalogação de todos os termos da linguagem matemática empregados nos livros 

didáticos de matemática do 1
o
 ao 5

o
 anos do Ensino Fundamental; 

 criação de uma fonte bilíngue que auxilie a elaboração do glossário; 

 proposta de composição dos sinais em Libras para termos próprios da linguagem 

matemática adotados nos livros didáticos de matemática do 1
o
 ao 5

o
 anos do Ensino 

Fundamental e cujas representações da forma do sinal não foram encontradas no 

dicionário trilíngue (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008); 

 desdobramentos de temas para trabalhos futuros a partir da fonte bilíngue de 

computadores e do glossário bilíngue de matemática.  

Nossa fonte primária de investigação consistiu na análise das seis coleções de 

Matemática do 1º ao 5º, totalizando trinta livros didáticos de Matemática do ensino 

fundamental das séries iniciais. O primeiro contato com esses livros didáticos objetivou a 

catalogação dos termos a serem usados na elaboração do glossário bilíngue.   

Conforme a Lei nº 10.753/03 (BRASIL, 2003), conhecida como a “Lei do Livro” 

instituiu a Política Nacional do Livro e apresenta em seu art. 1º, inciso II, a seguinte 

afirmativa: 

 

[...] O livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e 

transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da 
conservação do patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento 

social e da melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2003, p. 1). 

  

Ademais, no art. 2º, capítulo II (BRASIL, 2003, p. 1) o livro é definido como “a 

publicação de textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou 

costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em 
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qualquer formato e acabamento”. Mesmo reconhecendo que há outros gêneros e suportes de 

informação que são equiparados aos livros, como fascículos, materiais avulsos, roteiros de 

leitura, álbuns, atlas de geográficos, textos derivados de livro ou originais, livros impresso no 

sistema Braille, digital, magnético e ótico, o livro é essencial e prioritário no âmbito 

educacional. Assim, os livros didáticos são textos impressos que visam contemplar o 

conteúdo curricular da educação básica, com exceção da educação infantil. Conforme o Guia 

dos livros Didáticos: Plano Nacional do livro didático, 2013: matemática (Brasil, 2012) 

enfatiza a importância do livro didático no processo escolar quando afirma que, 

 

No processo de ensino e aprendizagem, o livro didático é um interlocutor 

que dialoga com professor e com o aluno. Nesse dialogo, o livro é o portador 
de uma perspectiva sobre o saber a ser estudado e sobre o modo mais eficaz 

de aprendê-lo (BRASIL, 2013, p. 12). 

 

No processo de ensino e aprendizagem, o “livro didático é um interlocutor que dialoga 

com professor e com o aluno. Nesse dialogo, o livro é o portador de uma perspectiva sobre o 

saber a ser estudado e sobre o modo mais eficaz de aprendê-lo” (PNLD, 2014, p 12). 

O Guia dos Livros Didáticos: PNLD 2013 (BRASIL, 2012) também apresenta os 

impactos que os livros didáticos exercem no processo de aprendizagem dos alunos. Pra isso, 

este documento (BRASIL, 2012) toma como base os estudos de Gérard e Roegiers elencaram 

as funções mais importantes que os livros didáticos mobilizam neste processo, como descrito 

a seguir: 

Favorecer a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes; 

Propiciar o desenvolvimento de competências cognitivas que contribuam 

para aumentar a autonomia; 

Consolidar, ampliar, aprofundar e integra os conhecimentos adquiridos; 
Auxiliar na autoavaliação da aprendizagem; 

Contribuir para formação social e cultural e desenvolver a capacidade de 

convivência e de exercício da cidadania (BRASIL, 2014, p. 13). 

 

De acordo com o PNLD 2013 (BRASIL, 2012) os livros didáticos são distribuídos 

para todos os alunos do ensino básico no Brasil, exceto para os alunos da educação infantil. 

Na Figura 23, mostra-se a distribuição geográfica dos livros no país, bem como o número de 

alunos e escolas. A maior quantia de livros é distribuída na Região Sudeste, seguida do 

Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. 
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Figura 23 - Distribuição dos livros didáticos de acordo com PNLD (BRASIL, 2015) 

 

 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico. 
 

É muito grande a complexidade dos temas que podem ser gerados a partir da 

investigação dos livros didáticos. Como afirma Bittencourt (2004), os livros didáticos são 

objetos impregnados de influência política, social e cultural que estão vinculados a uma rede 

complexa de características e funções, como descrito no trecho a seguir: 

 

[...] O livro didático é pesquisado enquanto produto cultural; como 

mercadoria ligada ao mundo editorial capitalista; como suporte de 

conhecimentos e métodos de ensino das diversas disciplinas e matérias 

escolares; e, ainda, como veículo de valores, ideológicos ou culturais 
(BITTENCOURT, 2004, p. 10). 

  

Segundo Silva (2010), os livros didáticos sempre estiveram imbuídos em influências 

políticas que refletem os valores e concepções de determinado contexto histórico. As 

preocupações com a produção de livros didáticos para atender a um contexto específico de 

determinado período histórico foram sistematizadas por esse autor, ao afirmar que: 

Historicamente, o livro didático sempre esteve sujeito a tais influências. Da 

necessidade de educar os filhos dos nobres, calcado nas teorias humanistas, 
surge uma literatura infantil, que pode ser considerada uma precursora para 

construção do livro didático; os valores pregados pela Reforma, bem como a 

necessidade de educar os filhos da burguesia em ascensão, impulsionaram a 

Escola Moderna e, consequentemente, a produção de materiais pedagógicos 
baseados nos preceitos de educação da burguesia e dos reformadores; a 

necessidade de educar o proletário e a paulatina constituição dos sistemas 

públicos de ensino gera uma demanda maior de livros e materiais didáticos, 
estes agora baseados nos valores do capitalismo industrial e do liberalismo 

[...] o livro didático passa a incorporar e veincular os valores morais de uma 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico
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hegemonia, transmitindo sua visão de mundo, de cidadão, da ciência e de 

educação (SILVA, 2010, p. 139-140). 
 

De forma geral, o livro didático é utilizado pelo professor como guia de orientação das 

atividades em sala de aula e padrão de organização e sistematização do currículo, bem como 

referência de conteúdo e método de ensino, além de possibilitar o ensino dos conteúdos 

curriculares para alunos. Dada sua complexidade e impacto ao longo do contexto histórico, o 

livro didático é um amplo campo de pesquisa, pois é possível perceber sua influência no 

processo de escolarização da educação básica. A partir desse cenário foram analisadas as seis 

coleções de livros didáticos na área de matemática. Concordamos com Silva (2010) quando 

afirma que o livro didático de matemática é repleto de múltiplas funções, como ratificado no 

trecho abaixo:  

 

O papel do livro didático de matemática é composto por variadas funções 
que ele desempenha, desde o papel referencial e organizador do trilhado em 

sala de aula, passando pela ligação entre a esfera do currículo e da legislação 

e a esfera escolar, e ainda seu efeito compensatório quanto à ausência ou 

falhas de políticas específicas da educação (SILVA, 2010, p. 142). 
 

O livro didático faz parte da cultura histórica que acompanha as mudanças políticas e 

sociais de muitas gerações ao longo de tantas transformações na sociedade. Ele assume uma 

função relevante ao ser um material mediador na construção do conhecimento dos alunos.  

Diferentemente do rádio e da televisão, o livro didático é um material impresso que exige do 

leitor a atenção, intenção, pausa e concentração para refletir e compreender a mensagem. Um 

material didático usado na rotina escolar para nortear a ação dos educadores no processo 

ensino dos conteúdos curriculares da educação básica. 

O foco de análise dos livros didáticos concentrou-se no glossário dos trinta livros 

didáticos do 1º ao 5º ano. Apresentam-se na Figura 24 as seis coleções dos livros didáticos de 

Matemática que foram selecionados como a primeira ferramenta didático-pedagógica que 

serviu de aporte para a construção do glossário bilíngue na área de Matemática. 

É importante destacar que as coleções dos livros didáticos de Matemática fazem parte 

do acervo digital do Observatório de Educação da UFRN-CONTAR, os quais são objeto de 

investigação do grupo de pesquisa. Diante desse panorama, as seis coleções do 1º ao 5º ano, 

selecionadas para compor a pesquisa foram: Aprendendo Sempre: Alfabetização Matemática 

(DANTE, 2008); Ponto de Partida: Alfabetização Matemática (CERULLO; SHIRAHIGE; 

CHACUR, 2008); Pode Contar Comigo: Alfabetização Matemática (BONJORNO; 

BONJORNO; GUSMÃO, 2008); Linguagens da Matemática: Alfabetização Matemática 
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(SILVA; SIQUEIRA, 2008); Projeto Conviver Matemática: alfabetização matemática 

(MILANI; IMENES; LELLIS, 2008); Porta Aberta: Alfabetização Matemática 

(RODRIGUES; SANTOS-NETO; CENTURIÓN, 2008). 

  

Figura 24 – Ilustração das seis coleções dos livros didáticos de Matemática do 1º ao 5º ano 

 
1. Ponto de Partida: alfabetização matemática 

(CERULLO; SHIRAHIGE; CHACUR, 

2008); 

 
2. Porta Aberta: alfabetização matemática 

(RODRIGUES; SANTOS NETO;  

CENTURIÓN, 2008). 

 

 
3. Projeto Conviver Matemática: 

alfabetização matemática (MILANI; 

IMENES; LELLIS, 2008); 

 
4. Aprendendo Sempre: alfabetização 

matemática (DANTE, 2008); 

 

 

 

 
5. Linguagens da Matemática: alfabetização 

matemática (SILVA; SIQUEIRA, 2008); 

 

 

 

 
  6. Pode Contar Comigo: alfabetização 

matemática (BONJORNO; BONJORNO; 

GUSMÃO, 2008); 

Fonte: Acervo digital do grupo CONTAR. 
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4.5 Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Libras 

O Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue (Libras, Português e Inglês), de 

Capovilla e Raphael (2008), foi o segundo instrumento didático-pedagógico analisado nesta 

pesquisa. O estudo desse dicionário teve como objetivo compilar os termos na área de 

Matemática e identificar a existência ou a inexistência de termos. Após isso, os termos foram 

agrupados nos quatro (4) diferentes eixos temáticos do Programa Nacional do Livro Didático, 

são eles: números e operações; espaço e forma; grandezas e medidas; tratamento das 

informações. 

 A escolha desse dicionário como material para a presente pesquisa baseou-se em dois 

aspectos, que consideramos relevantes no contexto de educação especial. Primeiro, o 

dicionário vem sendo utilizado pelos alunos surdos e DA nos sistemas de ensino brasileiro e 

tem garantido o direito de uso e aprendizado da Libras, numa perspectiva bilíngue, conforme 

a Lei n
o
10.436/02. Em segundo lugar, por ser um dicionário que, além de abordar a proposta 

lexicográfica em três línguas (Português, Inglês e Libras), traz textos que retratam as 

diretrizes relativas à educação e à surdez, bem como a tecnologia a serviço da educação de 

surdos. Considera-se, portanto, que se trata de uma obra relevante para os profissionais, 

alunos e demais interessados em Libras e educação de surdos no Brasil. 

A distribuição desse dicionário para as escolas públicas ocorre por meio da parceria 

entre o MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). São milhares de 

exemplares presentes nas escolas municipais e estaduais na rede regular de ensino. Com esse 

dicionário é possível, inicialmente, trabalhar com alunos surdos em todo o território nacional. 

Trata-se de um material didático que pode ser consultado por pessoas que se 

comunicam em Libras em todo o Brasil, mesmo sabendo que a Libras possui variações 

regionais, tal como a Língua Portuguesa. De acordo com Faulstich (2006), o dicionário foi 

fruto da parceria de pesquisadores, ouvintes e profissionais surdos. 

A primeira e a segunda edição do dicionário foram publicadas em 2001. A terceira 

edição foi publicada em 2006, sendo reimpressa em 2008. Nesta pesquisa, utilizaremos a 

terceira edição, publicada em 2008. A obra é composta de dois volumes. O primeiro volume 

apresenta os termos de A a L, totalizando 832 páginas. O segundo volume, de M a Z, contém 

792 páginas; portanto, o dicionário tem um total de 1.624 páginas. Na Figura 25, apresenta-se 

a capa da referida obra. 
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Figura 25 – Ilustração do dicionário trilíngue Capovilla e Raphael (2008) 

 

Fonte: Capovilla e Raphael (2008). 

 

 

O dicionário apresenta os termos em ordem alfabética. Faulstich (2006) afirmou que 

um conjunto de obras foi denominado de dicionário, pois a proposta de dicionário sofreu uma 

ampliação em seu objeto, que deveria ser eminentemente lexicográfico. A autora ressalta que 

o dicionário contém diversas obras dentro de uma única só, como textos relacionados à 

psicologia, à medicina, à informática especializada em surdez etc. 

É inegável o impacto que essa obra trouxe ao processo de ensino e aprendizagem dos 

surdos, ela tem sido usada tanto para a compreensão da língua nativa dos surdos, como tem 

servido de instrumento didático-pedagógico relevante aos professores e alunos surdos. No 

entanto, o dicionário Ilustração trilíngue Capovilla e Raphael (2008) não foi concebido com o 

intuito de ser direcionado para uma área específica e, como veremos mais adiante, a 

linguagem matemática não é, logicamente, o objetivo global da obra.  

Como toda língua, a Libras é dinâmica e amplia-se diariamente, no caso do ensino de 

matemática não é diferente, gerando a necessidade de se incluir termos novos com o intuito de 

facilitar o ensino e a aprendizagem dessa língua. . Portanto, existiu a necessidade de usar o 

dicionário Ilustração do dicionário trilíngue Capovilla e Raphael (2008) como base para a criação 

do glossário aqui proposto. 

 

4.6 A escolha dos termos  

Neste subcapítulo apresentaremos os resultados relativos às análises qualitativa e 

quantitativa do total de termos investigados nos livros didáticos de matemática (1.497 
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termos). Na Figura 26, verificamos a distribuição de termos divididos por coleção e por ano.  

O número de termos aumenta com o ano, sendo que consta no quarto e no quinto ano o 

aparecimento de termos sempre acima de 50, exceto na coleção Linguagens da Matemática, 

na qual o número de termos do quarto e quinto ano sofrem redução em detrimento dos demais 

anos. A coleção Pode Contar Comigo apresenta o maior número de termos, no total de 347, 

seguida da coleção Aprendendo Sempre. A coleção com o menor número de termos foi a 

Linguagens da Matemática, com 136, como podemos observar a seguir: 

 

Figura 26 – Distribuição dos termos dos glossários das seis coleções 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 26 apresenta a Distribuição do número de termos extraídos dos glossários 

das seis coleções, separadas por ano. Os termos foram distribuídos após a aplicação dos dois 

critérios de seleção (coleção e ano), onde podemos verificar o aumento gradativo do número 

de termos matemáticos ao longo dos cinco anos. O número de termos duplica no terceiro ano 

em comparação à primeira e à segunda série. Do total de termos não coincidentes (147), 

apenas 50 termos possuem sinais, conforme nossa verificação no dicionário do Capovilla e 

Raphael (2008). Na Figura 27 apresenta a distribuição do número de termos por ano, bem 

como, o número total de termos não coincidentes, além do número de termos contidos no 

dicionário Capovilla e Rafael (2008) e por fim o número de termos que precisam de tradução 

para compor o glossário. 
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Figura 27 – Distribuição dos termos dos Livros didáticos e do dicionário do Capovilla e Rafael (2008) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

          Como demonstrado na Figura 28, distribuímos o percentual de termos em quatro 

eixos temáticos, conforme o guia do livro didático: Programa Nacional do Livro 

Didático- PNLD (BRASIL, 2010). Após o título de cada categoria apresentamos o eixo 

das ordenadas, em que podemos verificar o número total de termos distribuídos por eixo 

temático.  Além disso, realizamos uma análise comparativa entre os termos encontrados 

dos livros didáticos (147) com relação os sinais-termos existentes no dicionário de 

Capovilla e Raphael (2008).  

 
Figura 28 – Distribuição percentual dos termos em quatro eixos temáticos 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Apresentamos na Figura 29 o gráfico que representa o percentual de termos 

matemáticos que são e que não são encontrados diretamente no dicionário Capovilla e Rafael 
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(2008), distribuído por eixos temáticos do guia do livro didático: PNLD (BRASIL, 2010). 

Realizamos uma análise comparativa entre o livro didático e o dicionário do quantitativo de 

termos distribuído em quatro eixos temáticos (números e operações, espaço e forma, 

grandezas e medidas, tratamento da informação), de acordo com PNLD (BRASIL, 2010).  

Os resultados corroboram com a análise da Figura 29. Verifica-se que a proporção de 

termos dos livros didáticos corresponde a 5% para o eixo “tratamento da informação”, 30% 

para “grandezas e medidas”, 38% para “número e operações” e 27% para “espaço e forma”. 

Por outro lado, os termos encontrados diretamente no dicionário Capovilla e Rafael 

(2008) apresentam discrepância em relação aos livros didáticos, sendo que 48% dos termos 

são para o eixo “grandezas e medidas”. A maior redução ocorreu no eixo “número e 

operações”, que apresentou apenas 26% em comparação aos 38% dos livros didáticos. Estes 

dados estão descritos a seguir: 

 

Figura 29 – Percentual dos termos do dicionário trilíngue (CAPOVILLA E RAFAEL, 2008) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante do exposto, apresentamos o percentual de termos matemáticos que são e que 

não são encontrados diretamente no dicionário Capovilla e Rafael (2008), distribuído por 

eixos temático, conforme o guia do livro: PNLD (BRASIL, 2010). Portanto, podemos afirmar 

que o aparecimento de termos dos livros didáticos analisados têm como enfoque três eixos 

temáticos consecutivos (números e operações, grandezas e medidas e espaço e forma) em 

detrimento de um eixo temático pouco explorado (tratamento da informação).  
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No entanto, constatamos o aparecimento de 50 sinais-termos no dicionário Capovilla e 

Raphel (2008), distribuídos de forma desigual entre os quatro eixos temáticos do PNLD 

(BRASIL, 2010). Sendo assim, podemos afirmar que o dicionário de Capovilla e Rafael 

(2008) prioriza o maior número de termos do eixo “grandezas e medidas” em detrimento dos 

demais eixos. 
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5 CONHECENDO OS PRODUTOS 

Neste capítulo, discorremos acerca da fonte bilíngue de computadores que serviu de 

alicerce para elaboração do glossário bilíngue na área de matemática, bem como admitiu 

outros desdobramentos educacionais. Em seguida, descrevemos o percurso metodológico 

usado na seleção dos termos extraídos das seis coleções dos livros didáticos. Também 

apresentamos os critérios para a seleção dos sinais-termos definidos em nossa proposta de 

glossário bilíngue.  

 

5.1 Fonte bilíngue de computadores 

A fonte de computador foi denominada de “fonte bilíngue de computadores” por 

contemplar tanto alfabeto em Português quanto a possibilidade do uso da datilologia em 

Libras. Segundo Gesser (2012), a datilologia ou alfabeto manual para os falantes de Libras, 

compara-se a escrita no ar, análogo ao Português escrito em papel. A datilologia é o 

empréstimo da grafia (letras) da língua oral (Português). Funciona como um repertório 

linguístico dos falantes de Libras que tem funções variadas e pode ser usado para soletrar 

nomes próprios de pessoas ou lugares, acrônimos, siglas, e, em última análise, para 

representar palavras sem sinais.  

 Nesse contexto, a fonte bilíngue de computadores foi criada com objetivo de otimizar 

os trabalhos acadêmicos em Libras na área de matemática, no âmbito do projeto CONTAR. 

Durante as atividades de pesquisa, sentimos a necessidade de elaborar uma fonte de 

computador bilíngue que fosse de fácil aplicação.  

À medida que os trabalhos acadêmicos em Libras e Matemática do grupo CONTAR 

intensificaram-se, percebemos que não era viável “recortar e colar” sinais ou letras do 

alfabeto em Português para elaborar propostas de atividades.  Então, criamos a fonte bilíngue 

de computadores que pudesse suprir essa lacuna. 

A princípio, a fonte bilíngue de computadores foi criada para auxiliar no processo de 

construção do glossário bilíngue. Em caso de palavras inexistentes em sinais, usaremos a 

datilologia (fonte bilíngue de computadores). Porém, a fonte estendeu-se para elaboração de 

atividades bilíngues, constituindo-se como mais um recurso didático digital de aprendizagem 

da Libras.  

Dessa forma, consideramos que a fonte bilíngue é um instrumento computacional 

importante para aquisição e o desenvolvimento da Libras e a apropriação da escrita em 

Português para os alunos surdos em fase de alfabetização nas duas modalidades linguísticas. 
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A seguir, descreve-se o percurso metodológico de elaboração da fonte bilíngue que 

adotamos. Foram usados dois softwares para elaboração da fonte bilíngue de computadores, 

são eles: o Adobe Photoshop
57

 CS5 e o High-Logic FontCreator
58

 6 Home Edition.  

Primeiramente, utilizamos o Adobe Photoshop CS5, que é uma ferramenta para 

criação e edição de imagens.  Com esse programa foi possível produzir imagens de todas as 

letras, acentos e alguns caracteres especiais. Em seguida, usamos o software High-Logic 

FontCreator 6 Home Edition, uma ferramenta que viabiliza a criação dos aplicativos, a 

exemplo da fonte bilíngue. A fonte pode ser instalada em computadores ou hardware que 

contenham o Microsoft Office (incluindo o Word, Libre Office, Bloco de Notas, entre outros). 

O Adobe Photoshop CS5 e o High-Logic FontCreator 6 Home Edition. softwares são 

programas específicos para criar fontes através de imagens produzidas por computador ou 

digitalizadas através de um scanner. Para a produção do alfabeto e dos números (0 a 9), 

seguimos três passos. No início, todas as letras do alfabeto e os números foram inseridos, um 

de cada vez, no programa Adobe Photoshop CS5. Após isso, compilamos as imagens para um 

formato específico do programa. Finalmente, as imagens compiladas foram instaladas na 

fonte da biblioteca do computador.  

Na Figura 30, observa-se um exemplo de como pode ser editada uma imagem no 

programa High-Logic Font Creator 6 Home Edition. Para a realização dessa etapa foi 

necessário utilizar um editor de texto e, posteriormente, a seleção da fonte (neste caso a fonte 

bilíngue) na biblioteca de fontes
59

 de computador. Por meio desses dois procedimentos foi 

possível alterar uma fonte para outra fonte (Libras para Português e vice-versa). Além disso, 

podemos escolher o tipo de fonte em Língua Portuguesa, como por exemplo, a Times New 

Roman. Basicamente, isso cria uma equivalência entre os dois tipos de fonte. 

 

                                                
57

Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do 

tipo raster (possuindo ainda algumas capacidades de edição típicas dos editores vetoriais) desenvolvido 

pela Adobe Systems. É considerado o líder no mercado dos editores de imagem profissionais, assim como o 

programa de foto para edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop>. Acesso em: 02 mar. 2013. 
58

FontCreator  é um editor de fonte mais popular do mundo.  Este software consiste em um conjunto de recursos 
avançados torna a ferramenta de escolha para os profissionais, e sua interface intuitiva é simples o suficiente 

para usuários de qualquer nível perícia. Esta ferramenta permite criar suas próprias fontes, redesenhar 

personagens existentes, editar o espaçamento em conjuntos de fontes, e muito mais. Disponível em: 

<http://www.high-logic.com/font-editor/fontcreator.html>. Acesso em: 02 mar. 2013. 
59 Biblioteca de fontes é o local onde estão contidas todas as fontes tipográficas de um computador (SOUZA et 

al., 2013, p. 5). 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editor_de_imagens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raster
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_vetorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-impress%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://www.high-logic.com/font-editor/fontcreator.html
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Figura 30 - Editando uma letra com o programa High-Logic Font Creator 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para instalar a fonte bilíngue no computador é preciso incluí-la na biblioteca de fontes 

de seu editor de texto (Word, por exemplo), conforme especificado na Figura 31.  
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Figura 31 - Instalando a fonte no computador 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Além disso, após a instalar a fonte bilíngue no computador, faz-se necessário abrir o 

editor de texto e selecionar a fonte. Portanto, após esses procedimentos, já é possível utilizá-
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la. Para utilizar a fonte bilíngue, deve-se alterar a fonte do seu computador para aquela 

associada à fonte bilíngue criada, conforme demonstrada na Figura 32. 

 
Figura 32 - Alterando a fonte para que se possa digitar utilizando a fonte bilíngue 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Posteriormente, através do teclado do computador, é possível exibir o texto em 

português e em Libras, conforme o exemplo da Figura 33, que traz o alfabeto digitado na 

fonte criada. A fonte bilíngue passou por vários processos de atualizações de desenhos, 

espaçamento, localização, tamanho, tonalidades de cores, entre outras modificações.  

Atualmente, está na sua quarta versão, com uma aparência melhorada, também houve uma 

correção em relação ao posicionamento entre a fonte em língua portuguesa e em Libras, 

conforme a Figura 33.  
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Figura 33 - Versão atual da fonte bilíngue 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Uma das grandes vantagens no uso dessa ferramenta é sua praticidade, pois não é 

preciso ter conhecimento avançado em informática ou em Libras para entender seu 

funcionamento, trata-se de um processo intuitivo e totalmente visual, conforme a necessidade 

dos alunos surdos. Por meio da fonte bilíngue, espera-se potencializar a produção dos 

materiais didáticos para ensinar matemática tanto pelos docentes quanto discentes, conforme 

o exemplo da Figura 34. 

 

Figura 34 - Cálculo envolvendo adição utilizando a fonte bilíngue 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Observa-se que o uso dessa fonte permite o estabelecimento de uma conexão simultânea 

(visual-gráfica) entre a Libras e o Português, pois os teclados do computador correspondem 

ao alfabeto (A a Z) e ao número (0 a 9). Com o uso contínuo da fonte bilíngue em aula, o 

aluno surdo em fase de alfabetização em Língua Portuguesa terá a possibilidade de fazer 

associações ou aproximações termo a termo, palavra à palavra, a partir do contato prévio que 

tem como o alfabeto e os números em Libras. 

  O uso da fonte também permite reforçar sua memória visual para aprender palavras, 

números, frases e textos em fonte bilíngue. Portanto, acreditamos que essa fonte bilíngue pode 

ser usada como um recurso digital potencializador, que o professor e o aluno podem 

manipular. No âmbito do projeto CONTAR, a fonte bilíngue de computadores ganhou 

destaque ao ser vista também como produção educacional que pode auxiliar nas adequações 

de atividades curriculares. Souza et al. (2013) demonstraram possíveis ajustes que a fonte 

bilíngue admite em conteúdos curriculares propostos nos livros didáticos de matemática, o 

que pode facilitar a compreensão dos assuntos.  

  Diante disso, podemos afirmar que a fonte de computadores bilíngue pode auxiliar os 

alunos surdos na fase inicial de alfabetização em Libras e Língua Portuguesa. Assim, na 

Figura 35 apresenta-se uma atividade mostrada em Souza et al. (2013) sobre como usar a 

fonte para a apresentação de um conteúdo aqui denominado de “medida de tempo”, que foi 

extraído na íntegra do livro didático de matemática de Dante (2008). Em seguida, o conteúdo 

“medida de tempo” passará por ajustes (aplicação da fonte bilíngue de computadores). 
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Figura 35 - Modelo de atividade de matemática correspondente ao conteúdo “medida de 

tempo”.

 

      
     Fonte: Dante (2008, p. 198). 

 

 Conforme Souza et al. (2013), a fonte bilíngue de computadores pode auxiliar no 

processo inicial de aquisição da leitura (Libras) e da escrita (Língua Portuguesa), visto que 

possibilita fazer a comparação visual direta, minimizando barreiras linguísticas entre as duas 

línguas. Assim, a Figura 36 apresenta aplicação da fonte bilíngue de computadores 

relacionada ao conteúdo à “medida de tempo” como demonstrado anteriormente. 
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Figura 36 - Identificar e registrar a hora do relógio com auxílio da fonte bilíngue 

 

Medidas de tempo 

 
              1º - Que horas são? Escreva. O primeiro já está feito. 

 

   Fonte: Atividade adaptada do livro didático de matemática, conteúdo “medida de tempo” (DANTE,   
2008, p. 198). 

 

Ademais, Lobato e Noronha (2013) apresentaram na Figura 37 ajustes possíveis com 

auxílio da fonte bilíngue de computadores, referente ao conteúdo relacionado à “medida de 

tempo”, como demonstrado anteriormente. 

 

Figura 37– Reconhecer e desenhar as horas no relógio com auxílio da fonte bilíngue 

2º - Agora você vai marcar as horas nos relógios. Desenhe os ponteiros. 

 

    8 horas           10 horas          6 horas 

Fonte: Atividade adaptada do livro didático de matemática, conteúdo “medida de tempo” (DANTE, 2008, p. 

198). 

 

A Figura 38 apresenta o conteúdo relacionado à “medida de tempo”, que, conforme 

Souza et al. (2013), foi ajustado com auxílio da fonte bilíngue de computadores. Diante desse 

contexto, a fonte bilíngue de computadores também pode ser considerada um produto 

educacional, pois permite possibilidades variadas de uso, tanto para auxiliar na construção do 
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glossário bilíngue na área de matemática, quanto para auxiliar em produções de atividades 

curriculares na perspectiva bilíngue. Além disso, pode servir como um recurso digital 

acessível ao aluno surdo, pois possibilita a correspondência direta entre o teclado e a fonte 

bilíngue, ou seja, as teclas do computador correspondem diretamente à representação do 

alfabeto em Português e à datilologia em Libras.  

Figura 38 - Identificar as ilustrações correspondentes, como auxílio da escrita na modalidade bilíngue. 

 
3º - Ligue cada cena com horário correspondente e desenhe os ponteiros dos relógios. 

 

 

10 horas da manhã 

 

10 horas da manhã 

 

10 horas da manhã 

Fonte: Atividade adaptada do livro didático de matemática, conteúdo “medida de tempo” (DANTE, 2008, p. 

198). 
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5.2 Glossário bilíngue na área de matemática 

Na primeira etapa dessa fase da pesquisa, foi realizado um levantamento do número 

total de termos existentes nos glossários dos livros, totalizando 1.497, considerando-se as seis 

coleções do 1º ao 5º ano.  Esses termos foram organizados de acordo com o Quadro 2. O 

quadro completo com os termos é mostrado no Apêndice A. A segunda etapa consistiu em 

delimitar os três critérios de exclusão de termos, que foram: 

 i) excluir os termos que só apareciam uma única vez em todas as séries das seis 

coleções; 

ii) excluir os termos apareciam repetidos entre as séries; 

iii) identificar os termos que eram sinônimos e excluí-los 

Apresentaremos no Quadro 2 um recorte do apêndice A que contempla todos os 

termos que foram catalogados dos trinta livros didáticos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental na íntegra. Neste apêndice apresentaremos o total de termos que compilamos das 

seis coleções de matemática do 1º ao 5º ano. No quadro abaixo consta todos os termos 

dispostos nos glossários dos trinta livros didáticos de matemática na íntegra, totalizando 1.497 

termos. 

 

Quadro 2 – Fragmento dos 1.497 termos compilados dos glossários das seis coleções de matemática do 1º ao 5º 
ano. 

 

Primeiro Ano 

Livro 1 Livro 2 Livro 3 Livro 4 Livro 5 Livro 6 

Adição Adição Adição Ano Algarismo Adição 

Alto Cem Cédula Calendário Números Bloco 

Atrás Classificar Círculo Canhota Escrita dos 

números 

Capacidade 

Baixo Dezena Cubo Cédula Contar Círculo 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A aplicação desses três critérios permitiu uma visão mais objetiva dos termos. Foi 

possível constatar algumas recorrências, indicando um número significativo de termos 

repetidos entre as séries da mesma da mesma coleção, bem como a recorrência de termos 
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repetidos entre as coleções. Por outro lado, alguns termos apareciam uma única vez, fato este 

que pode ser advindo do estilo terminológico de cada autor. Na aplicação do primeiro critério, 

esses termos foram excluídos.  

Identificamos a existência de vários termos sinônimos, sendo desnecessário mantê-los. 

Por exemplo, na coleção (Pode Contar Comigo) aparece o termo “destro” que consideramos 

sinônimo do termo “direito” (da coleção Aprendendo Sempre). Assim sendo, excluímos o 

primeiro termo. Este procedimento de exclusão foi realizado com os todos os termos 

sinônimos identificados. Em Libras, no geral, os termos-sinônimos são representados por um 

único sinal- termo. Portanto, não haveria necessidade de considerar dois ou mais termos que 

são sinônimos em Língua Portuguesa que seriam representados por um único sinal em Libras. 

Notamos que essa diminuição de termos não estava relacionada unicamente à exclusão 

de termos repetidos, mas também era proveniente da frequência de repetição do mesmo termo 

em todas as coleções. Por exemplo, o termo “adição” aparece em todas as séries de todas as 

coleções analisadas, ou seja, 30 vezes. O mesmo ocorre com o termo “subtração”.  

Dessa forma, após a aplicação das três etapas de exclusão de termos, foi possível 

estabelecer o total de termos e trabalhar somente os termos que aparecessem no mínimo entre 

duas ou mais coleções. Do total de 1.497 termos analisados, somente 147 termos foram 

selecionados.  Os termos selecionados são listados no Apêndice B. Na Tabela 4 apresentamos 

um fragmento desse apêndice. Verifica-se o número total de termos indicados por ano e na 

sequência a organização dos termos em ordem alfabética.  Apresentaremos no Quadro 3 um 

recorte do apêndice B que contempla do total de 1.497 termos, selecionamos 303, agrupando 

por ano, por meio de três critérios de exclusão. Utilizamos o critério de exclusão de termos 

repetidos, em seguida, excluímos os termos que eram sinônimos, bem como, foram 

eliminados os termos que apareciam apenas uma vez entre as coleções. Diante disso, do total 

de 1.497, compilamos 303 termos que coincidiam no mínino em duas coleções agrupadas por 

ano.  

Quadro 3 – Fragmentos dos 303 termos agrupados por ano que foram extraídos dos 1.497 termos originais. 

Primeiro ano 

(28) 

Segundo ano 

(37) 

Terceiro ano 

(71) 

Quarto ano 

(76) 

Quinto ano 

(91) 

Adição Adição Adição Adição Adição 

Capacidade Algarismo Algarismo Ângulo Ângulo 

Cédula Capacidade Algoritmo Ângulo reto Ângulo agudo 

Círculo Cem Ano Área Ângulo reto 

Comprimento Centena Antecessor Aresta Área 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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      Apresentaremos no Quadro 4  um recorte do apêndice C que contempla o total de 303 

termos, selecionamos 147 de todos os anos, por meio de três critérios de exclusão. 

Agrupamos os trintas livros didáticos de matemática por ano e delineamos três critérios de 

exclusão nesta pesquisa (exclusão de termos repetidos, em seguida, excluímos os termos que 

eram sinônimos, bem como, foram eliminados os termos que apareciam apenas uma vez entre 

as coleções).  A exclusão dos termos contemplou todos os anos (1º ao 5º ano), como 

apresentado a seguir.  Diante disso, do total de 303 termos, compilamos 147 termos 

coincidentes entre o 1º ao 5º ano.  

 

Quadro 4 - Fragmentos dos 147 termos coincidentes entre o 1º ao 5º ano. 

 

 

1º ANO 

 

2º ANO 

 

3º ANO 

 

4º ANO 

 

5º ANO 

 

TERMOS 

SELECIONADOS 

 

28 37 71 76 91 147 

Adição Adição Adição Adição Adição Adição 

Capacidade Algarismo Algarismo Ângulo Ângulo Algarismo 

Cédula Capacidade Algoritmo Ângulo reto Ângulo agudo Algoritmo 

Círculo Cem Ano Área Ângulo reto Ângulo 

Comprimento Centena Antecessor Aresta Área Ângulo agudo 

Cubo Centímetro Aresta Cálculo Mental Aresta Ângulo reto 

Dezena Cilíndro Arredondamento Capacidade Arredondamento Ano 

Dinheiro Círculo Bimestre Centavo Arroba Antecessor 

Dobro Comprimento Cálculo Mental Centena Bloco retangular Área 

Esfera Cone Capacidade Centésimo Capacidade Aresta 

Estimativa Cubo Centena Centímetro Centésimo Arredondamento 

Hora Dezena Centímetro Cilíndro Centímetro Arroba 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Em seguida, verificamos no dicionário trilíngue de Capovilla e Raphael (2008) quais 

eram os termos que possuíam ou não sinais. Dos 147 termos selecionados para compor o 

dicionário bilíngue, apenas 50 termos apresentavam sinais no dicionário, por subtração, outros 

97 não apresentavam. 

               Apresentaremos no Quadro 5  um recorte do apêndice C que contempla a 

distribuição dos 147 termos por eixos temáticos, conforme o guia do livro didático: PNLD 
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(BRASIL, 2010) e a seleção de termos existentes (CAPOVILLA e RAPHAEL, 2008). No 

apêndice C apresentaremos a distribuição dos termos selecionados para compor o glossário 

bilíngue de matemática de acordo com os quatro eixos temáticos do guia dos livros didáticos: 

PNLD (Brasil, 2010) e posteriormente a seleção de termos existes, conforme o dicionário 

(CAPOVILLA e RAPHAEL, 2008). 

          Dos 147 termos compilados dos livros didáticos, distribuímos em quatro eixos 

temáticos. A distribuição dos termos apresentou a seguinte disposição: 

 o eixo números e operações possuíam 56 termos, no entanto, somente 13 apresentavam 

sinais; 

 o eixo espaço e forma totalizaram 39 termos, mas somente 11 termos apresentam sinais; 

 o eixo grandezas e medidas possuia 44 termos, todavia, verificou-se que somente 24 

termos apresentam sinais; 

 o eixo tratamento da informação havia oito termos, contudo, somente 2 apresentavam 

sinais.   

Desses 147 termos, 8 foram classificados no eixo “Tratamento da informação”. Dos 8 

termos,  apenas 25% (2 termos) foram encontrados diretamente no dicionário. Foram 44 

termos inclusos no eixo “Grandezas e medidas”, aquele que apresentou uma distribuição mais 

equivalente entre o número de termos que foram e que não foram identificados no dicionário. 

Por outro lado, no eixo “Espaço e forma” apenas 28% dos termos estão contidos no 

dicionário Capovilla e Rafael (2008), isto é, somente 10 termos são encontrados diretamente 

no dicionário. Fica claro, portanto, que os temas associados, por exemplo, à introdução ao 

estudo da geometria são pouco explorados no dicionário.  

Outro fator constatado refere-se ao eixo “grandezas e medidas”, pois foi o único eixo 

que apresentou uma porcentagem acima de (55%) de sinais-termos encontrados no dicionário. 

Isso indica que o dicionário Capovilla e Raphael (2008) preza por caracterizar os termos que 

são mais de uso cotidiano para o surdo, haja vista que, em “grandezas e medidas”, encontram-

se palavras associadas à compra de mercadorias e aquelas associadas ao tempo cronológico, 

como por exemplo: quilograma, litro, ano, tonelada, mês, bimestre. 
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Quadro 5 – Distribuição dos 147 termos oriundos de um total de 303 termos. Os dados são classificados por 

eixos temáticos, conforme o guia do livro didático: PNLD (Brasil, 2010). Seleção de termos existentes 

(CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008). 

 

TERMOS DO EIXO: NÚMEROS E 

OPERAÇÕES 

 

TERMOS DO EIXO: ESPAÇO E FORMA 

 

Glossários dos 

livros (56) 

Dicionário 

(13) 

Página do 

dicionário 

Glossários dos 

livros (39) 

Dicionário 

(11) 

Página do 

dicionário 

Adição Não X Ângulo Sim 197 

Algarismo Não X Ângulo agudo Não X 

Algoritmo Não X Ângulo reto Não X 

Antecessor Não X Aresta Não X 

Arredondamento Não X Bloco retangular Não X 

Cálculo mental Sim 342 Cilindro Sim 410 

Cédula Não X Círculo  Sim 413 

 

TERMOS DO EIXO: GRANDEZAS E 

MEDIDAS 

 

TERMOS DO EIXO: TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO 

 

Glossários dos 

livros (44) 

Dicionário 

(24) 

Página do 

dicionário 

Glossários dos 

livros (8) 
Dicionário (2) 

Página do 

dicionário 

Ano Sim 200 Chance não X 

Área Sim 222 Estatística não X 

Arroba Não X Estimativa não X 

Bimestre Sim 293 Gráfico não X 

Capacidade Não X Porcentagem sim 1063 

Cédula Não X Possibilidade sim 1067 

Centavo Não X Probabilidade não X 

Centímetro Sim 385 Tabela não X 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O eixo “Número e operações” apresentou o maior número de termos selecionados dos 

livros didáticos, ou seja, dos 147, acima de um terço (56) estão nesse eixo. Contudo, é nesse 

eixo que o dicionário de Capovilla e Rafael (2008) apresenta maiores lacunas, com apenas 

23% de termos obtidos diretamente.  

A análise dos eixos temáticos do guia dos livros didáticos: PNLD indica que a maior 

dificuldade para um professor, que não seja usuário de Libras, ao elaborar uma aula de 

matemática para um aluno surdo, seria nos eixos “tratamento da informação”, “espaço e 

forma” e “número e operações”. 
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Descreveremos a partir daqui o percurso metodológico que percorreremos para a 

construção dos sinais-termos.  Primeiramente, serão replicados os sinais-termos existentes 

identificados e extraídos do dicionário do Capovilla e Rafael (2008). Posteriormente, para os 

termos-sinais inexistes, conforme investigação no dicionário trilíngue do Capovilla e Rafael 

(2008), serão propostos três formas de composição de sinais. Além disso, apresentaremos os 

parâmetros estruturais e gramaticais que delineamos como diretriz para a construção de todos 

os sinais-termos que constituíram o glossário bilíngue. 

O modelo conceitual para a elaboração do glossário segue o diagrama de fluxo 

apresentado na Figura 39. No início são estabelecidos dois critérios: Sim (que indica que os 

sinais-termos são presentes no dicionário Capovilla e Raphael, 2008) e Não (para os termos 

que não possuem sinais no dicionário). Se o primeiro critério (Sim) for satisfeito, então os 

sinais serão replicados do Capovilla e Raphael (2008); entretanto, os sinais-termos serão 

ajustados conforme a estrutura procedimental da presente pesquisa. Se o critério “Não” for 

estabelecido, então adotamos uma das três propostas, que são: 

i) sugestão de sinais regionais ou; 

ii) composição por justaposição
60

 de dois ou mais sinais ou; 

iii) uso da datilologia com a fonte bilíngue desenvolvida. A seguir, descrevemos em 

maiores detalhes cada etapa desse processo. 

Figura 39 - Diagrama de fluxo dos critérios e propostas usadas para a elaboração do glossário bilíngue. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                
60 Palavras compostas por justaposição, como o próprio nome já  diz, são apenas justapostas, uma ao lado da 

outra, e estando juntas formarão uma terceira palavra. Neste caso, as palavras ficam intactas, não perdendo 

nenhum item da sua forma. Disponível em: <http://www.infoescola.com/portugues/aglutinacao/>. Acesso em: 02 

fev. 2014. 

 

http://www.infoescola.com/portugues/aglutinacao/
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 Primeiro critério: o sinal-termo existe no dicionário 

Todos os sinais-termos que estavam presentes no dicionário Capovilla e Raphael 

(2008), foram replicados. Entretanto, realizamos alguns ajustes, conforme a proposta de 

composição de sinal mencionado na Figura 39.  

Na presente pesquisa, propomos seis etapas estruturais de composição de sinais 

baseada no dicionário de Capovilla e Raphael (2008). Nesse sentido, o nosso glossário 

bilíngue na área de matemática (os sinais-termos existentes e os sinais sugeridos) alicerçou-se 

em seis princípios metodológicos de composição dos sinais-termos, como descrito a seguir: 

a) apresentação do sinal-termo; 

b) exemplos de representação do significado do sinal-termo: trata-se da imagem e/ou 

do uso da linguagem matemática correspondente ao sinal-termo  

c) configuração de mão: o sinal-termo configurado pode ser representado por uma ou as 

duas mãos; a configuração de mão pode ser representada por número, letra do alfabeto 

ou outras configurações utilizadas no país. 

d) representação da forma do sinal-termo: ilustração da forma do sinal em estágios ou 

pela datilologia (fonte bilíngue); 

e) descrição da forma do sinal-termo: descrição detalhada do passo a passo do sinal; 

f) definição do significado do termo: definição difundida nos glossários dos livros 

didáticos de matemática.   

Na Figura 40, apresentamos um exemplo da composição estrutural do sinal-termo retirada 

diretamente do dicionário e adaptada. 
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Figura 40 - Modelo de representação do sinal-termo ângulo 

1º SINAL-TERMO ÂNGULO 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

26     45    51  

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

                                     

 

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

ÂNGULO: Descrição da forma do sinal (composição quirêmica). 

Mão esquerda V horizontal, palma para dentro; mão direita em 1 

horizontal, palma para baixo e indicador para frente, tocando o lado 

interno do indicador esquerdo. Girar a palma direita para a esquerda 

e tocar o lado interno do dedo médio esquerdo (CAPOVILLA; 

RAFHAEL, 2008, p. 198). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

ÂNGULO: é figura formada por duas semirretas de mesma origem.  

(DANTE, 2008e, p. 247). 

Fonte: Sinal-termo adaptado do dicionário Capovilla e Raphael (2008, p. 198). 

 

 Segundo critério: o sinal termo não é verificado no dicionário 

O segundo critério está relacionado à composição dos termos sem sinais. Portanto, 

quando o termo não apresenta um sinal, elaboramos três propostas, são elas: 
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1ª PROPOSTA: Sugestão de sinais-termos regionais  

 A primeira estratégia para definir os termos não encontrados no dicionário Capovilla e 

Raphael (2008) foi à utilização de sinais regionais do Natal/ RN. A criação de sinais-termos 

regionais justifica-se pela necessidade de ampliar o quantitativo de termos com sinais e 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem na área de matemática. Ressalta-se que a autora 

da presente pesquisa atua profissionalmente com a comunidade surda do RN como professora 

de Libras ( prefeitura municipal) e coordenadora pedagógica (CAS-Natal/RN). 

O contato diário com mais de 200 alunos surdos e 15 professores surdos permitiu sugerir 

sinais-termos regionais de forma colaborativa com esta comunidade. Para isso, contamos a 

participação indireta de vários segmentos sociais. 

 Consultamos professores e alunos surdos que frequentavam o CAS-Natal e o 

complexo bilíngue de referência para os surdos, Natal/RN, a fim de saber sua opinião e 

possíveis contribuições para melhoria da composição dos sinais-termos novos (neologismo) 

que estávamos elaborando. Além disso, a equipe interdisciplinar composta por professores 

(graduandos e pós-graduandos) do CONTAR também contribuíram com esta pesquisa, em 

especial, os professores doutores Iram Abreu Mendes e Tatyana Mabel Nobre Barbosa.  

A pesquisa contou com a contribuição direta de dois professores surdos do CAS-Natal 

e um professor surdo do complexo bilíngue de referência para os surdos, além de 10 alunos 

surdos. Também participaram desta pesquisa dois matemáticos, sendo um mestre e professor 

de matemática e um graduando em matemática, ambo integrantes do grupo de pesquisa 

CONTAR. 

A pesquisa colaborativa com a comunidade surda docente e discente do CAS-Natal e 

do complexo bilíngue de referência para os surdos objetivou ter uma assertiva da composição 

do sinal que estávamos propondo, modificar ou mesmo rejeitar determinado sinal, quando 

necessário, além de buscar possíveis contribuições para a composição do sinal-termo regional.  

Na Figura 41, apresenta-se um gráfico hipotético que descreve o número de veículos 

de duas marcas (A e B) vendidos ao longo dos anos de 2000 a 2007.  A figura 41 apresenta a 

sugestão de composição do sinal-termo (neologismo) em Libras, como podemos observar na 

representação abaixo:  
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Figura 41 - Representação do sinal-termo “gráfico” 

2º SINAL-TERMO GRÁFICO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

26  

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

  
 

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

GRÁFICO: mão horizontal fechada em 1, palmas para baixo, 

indicadores e polegares abertos. Mover a mão direita para o lado 

em movimento ondulatório para cima e para baixo. 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

 

GRÁFICO: é uma representação de informações na forma de 

figuras, diagramas, desenhos ou imagens. (CERULLO; 

SHRAHIGE; CHACUR, 2008c, p. 270). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 



121 

 

 

2ª PROPOSTA: Uso de dois ou mais sinais que juntos formam novos sinais (palavras 

compostas por justaposição) 

A segunda estratégia consiste em definir sinais compostos, pois em muitos casos, o 

dicionário Capovilla e Raphael (2008) possui palavras definidas isoladamente, mas que juntas 

podem compor um termo matemático.  

Por exemplo, nesse dicionário não é possível encontrar o termo composto “medida de 

altura”. Contudo, existe um sinal para “medir” e outro para “alto”, logo aplicamos a 

composição por justaposição, conforme a Figura 42. Observamos que os dois termos que 

estavam isolados não sofreram alteração na sua estrutura gramatical, possibilitando a 

ampliação do vocábulo de Libras na área de matemática. 
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Figura 42 - Representação do sinal-termo composto “fração equivalente” 

3º SINAL-TERMO MEDIDA DE ALTURA 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 
Fonte: <http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/>. Acesso em: 23 mar. 

2015. 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

26  

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA 

 
 

ALTURA 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

MEDIDA: mãos horizontais abertas, palmas para baixo, indicadores e polegares 

unidos pelas pontas, mãos tocando-se pela lateral dos dedos indicadores e 

polegares. Mover a mão direita para a direita, ou para frente, ou para trás. 

(CAPOVILLA e RAPHAEL, 2008, p. 881). 

ALTO: descrição da forma do sinal (composição quirêmica). Braço esquerdo 

dobrado, mão horizontal aberta, palma para baixo; mão esquerda em 1, palma para 

esquerda, cotovelos apoiado no dorso da mão esquerda. Mover os braços para 

cima, com movimento espiral. 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 
MEDIDA: é resultado do ato de medir: comprimento, superfície, massa, tempo, 

temperatura, altura, capacidade etc. Cada medida é expressa por um número e por 

uma unidade de medida. (DANTE, 2008e, p. 253).  

 

Fonte: Sinal-termo adaptação do dicionário Capovilla e Raphael (2008, p. 181, 881) 

http://www.plataformacontraaobesidade.dgs.pt/
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3ª PROPOSTA: datilologia com a fonte bilíngue 

A terceira proposta consiste em usar a datilologia com o auxílio da fonte bilíngue de 

computadores. A datilologia é usada quando uma palavra não é conhecida ou quando não 

existe um sinal em Libras. Também é usada para traduzir o nome das pessoas e dos lugares. 

Trata-se, portanto, de uma técnica utilizada em Língua de Sinais para viabilizar a 

comunicação, mesmo na ausência de sinais. Nesse caso, a datilologia será usada apenas para 

termos matemáticos que não foram definidos nas duas propostas anteriores. Apresentamos na 

Figura 43 um exemplo de termo sem sinal que é representado pela datilologia. 

 

Figura 43 - Representação do sinal-termo “adição” através da datilologia via fonte bilíngue 

4º SINAL-TERMO ADIÇÃO 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

ADIÇÃO: Operação que junta quantidades ou acrescenta uma 

quantidade a outra já existente (DANTE, 2008a, p. 121). 

 

Fonte: Elaborado pela autoraa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa investigação abordou um panorama geral da educação na perspectiva inclusiva 

no Brasil e seus desdobramentos no processo de ensino bilíngue dos educandos surdos. A 

pesquisa resultou da preocupação com o aumento contínuo de matrículas de alunos surdos nas 

escolas regulares do Natal/RN, implicando em vários desafios para o processo de ensino e 

aprendizagem desses educandos.  

Dentre os vários obstáculos para efetivação de uma educação equitativa, elencamos 

como aspecto relevante a fragilidade da educação de qualidade, embora seja preconizada que 

se trata de um direito de todos. Nesse sentido, destacamos como aspecto problematizador a 

escassez de sinais-termos na área de matemática. Esse fato pode, por si, tornar precário o 

ensino dos conteúdos curriculares em sala de aula. Seus reflexos podem ser percebidos 

quando os professores que têm contato com Libras, empiricamente, tentam transmitir o 

conteúdo curricular usam variados sinais-termos momentâneos, podendo gerar ambiguidades 

no processo de ensino e aprendizagem, bem como o emprego recorrente da datilologia para 

designar vários termos sem sinais.  

Também percebemos que uma parcela expressiva de professores omite o ensino dos 

conteúdos curriculares aos alunos surdos e isso está intimamente ligado à fragilidade em 

conhecer a Libras por parte do professor, como também, à ausência de sinais-termos em 

determinadas áreas de especialidades. Por outro lado, os alunos surdos também apresentam 

dificuldades em acompanhar os conteúdos curriculares pela escassez de sinais-termos em 

áreas especificas, a exemplo da matemática. 

Sabe-se da grande contribuição do dicionário do Capovilla e Raphael (2008) para a 

educação dos surdos. No entanto, observamos uma lacuna expressiva de sinais-termos na área 

de matemática, que dificulta a acessibilidade comunicativa (interação coletiva), informativa 

(descrição de uma situação que não exige formalidade) e formativa (concernente à educação 

formal) dos professores e alunos surdos.  

Diante desse contexto, propomos uma pesquisa de cunho qualitativa e quantitativa na 

qual foi possível contextualizar as mudanças históricas no campo das políticas públicas 

brasileiras e seus impactos no redimensionamento educacional dos educandos surdos.  

 Paralelamente, estruturamos nosso percurso metodológico na análise quantitativa dos 

dois instrumentos didático-pedagógicos que alicerçaram nosso produto educacional. Os 

primeiros instrumentos investigados foram os livros didáticos do 1º ao 5º ano de seis 

coleções. Nessa etapa da pesquisa, nossa proposta foi identificar e selecionar os termos dessas 
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seis coleções de livros didáticos. O total de termos compilados dos trinta livros didáticos foi 

1.497; entretanto, após a aplicação criteriosa de seleção de termos, chegamos a um total de 

147. 

Em seguida, propomos uma análise investigativa que objetivou identificar os termos 

com e sem sinais do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue (CAPOVILLA; 

RAPHAEL, 2008). Do total de 147 termos, verificamos o quantitativo de sinais existes nesse 

dicionário e constatamos que existem 50 sinais-termos. 

Posteriormente, realizamos uma análise comparativa entre os “termos” (total: 147) dos 

livros didáticos e os (50) sinais-termos Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 

(CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008). A análise comparativa baseou-se em quatro eixos 

temáticos, de acordo o guia do livro didático: PNLD (Brasil, 2010), sendo eles: Números e 

operações; Espaço e forma; Grandezas e medidas; Tratamento das informações.  

A análise comparativa de distribuição dos termos e dos sinais-termos por eixos 

temáticos foi realizada em termos proporcionais. Do total de 147 termos dos livros didáticos, 

constatamos que 38% termos correspondem ao eixo número e operações; 27% Espaço e 

forma; 30% Grandezas e medidas; 5% Tratamento da informação. Verificamos que há um 

equilíbrio do porcentual de termos entre os três primeiros eixos temáticos em detrimento do 

eixo Tratamento da informação. 

No entanto, do total de 50 sinais-termos do dicionário de Capovilla e Raphael (2008), 

constatamos que 26% correspondem ao eixo Números e operações; 22% Espaço e forma; 

48% Grandezas e medidas; 4% Tratamento da informação. Verificamos que 

aproximadamente 50% dos sinais-termos estão relacionados ao eixo Grandezas e medidas em 

detrimento dos demais eixos. Assim, detectamos que existe carência de pesquisa também por 

eixo temático que precisa ser investigado, com vistas a ampliar o vocábulo de sinais-termos 

em outros eixos. Tais análises estão descritas detalhadamente no 6º cápitulo “Análise 

quantitativa dos resultados”. 

O próximo passo foi criar uma fonte bilíngue datilológica que tinha como objetivo 

inicial ser aplicada no glossário bilíngue. No entanto, essa fonte sofreu desdobramentos no 

decorrer da pesquisa e foi aplicada como ferramenta educional auxiliar na produção de 

atividade de alfabetização em matemática e Língua Portuguesa, sendo considerada também 

um produto educacional. Esta  ferramenta didático-pedagógica possibilita a substituição de 

termos sem sinais por meio da datilologia, bem como auxilia a produção de atividades para os 

alunos surdos. Trata-se de uma ferramenta educacional de fácil aplicação, pois as teclas do 

computador correspondem ao alfabeto e aos números de 0 a 10. 
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O segundo produto educacional teve como enfoque a necessidade de pesquisa em 

estudos terminológicos e lexicológicos em matemática. Realizamos um estudo investigativo 

criterioso de termos, com o objetivo de compor um conjunto de termos que pudéssemos 

analisar, comparar, sugerir sinais, além de elencar as fragilidades pontuais em eixos temáticos 

do PNLD (2010), que podem servir de suporte para a pesquisa nessa área. Nosso percurso 

metodológico de construção do glossário bilíngue passou por etapas, seleção de critérios e 

definição de uma estruturação gramatical para composição de termos com e sem sinais.  

Por meios desses produtos educacionais, os professores e alunos surdos terão um 

material didático que agrega termos mais usuais de seis coleções de livros didáticos de 

matemática. Além disso, disponibiliza uma ferramenta computacional bilíngue que pode 

auxiliar na produção de atividades curriculares e no processo de alfabetização. 

Compreendemos que a nossa pesquisa tem múltiplos desdobramentos, pois 

evidenciamos um campo de pesquisa pouco explorado e com evidentes lacunas que precisam 

ser ampliadas e investigadas. Este estudo abre precedentes para outros enfoques investigativos 

na área de matemática provoca inquietações de pesquisas em outras áreas de ensino, como 

Ciências, História, Geografia, Língua Portuguesa, entre outras. Portanto, salientamos que este 

trabalho não está pronto e acabado, longe disso, consideramos uma área de pesquisa que 

precisa agregar mais estudos na área da educação de surdos que possa enveredar para a 

produção de materiais bilíngues que auxiliem os professores e alunos surdos. 

A partir desta pesquisa, sentimos a necessidade de contribuir com uma lista de 

temáticas que podem servir base para trabalhos futuros, são elas: 

 

 análise da incidência dos termos distribuídos em eixos temáticos entre os livros 

didáticos  e o dicionário do Capovilla e Raphael (2008) ou  outro dicionário; 

 investigação de termos de outras coleções do 1º ao 5º ano e análise 

comparativa com o presente estudo; 

 ampliação do campo de estudo terminológico para séries finais do ensino 

fundamental, médio e superior; 

 elaboração da fonte bilíngue de computadores em outros idiomas; 

 investigação de termos em outras áreas de especialidade, no campo 

educacional; 

 Aperfeiçoamento dos procedimentos metodológicos de composição de sinais-

termos. 
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 formação de professores usando os produtos; 

 elaboração do glossário em vídeos. 
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APÊNDICE A- 1.497 termos compilados dos glossários das seis coleções de matemática 

do 1º ao 5º ano. 

 

  Neste apêndice apresentaremos o total de termos que compilamos das seis coleções de 

matemática do 1º ao 5º ano. No quadro abaixo consta todos os termos dispostos nos glossários 

dos trinta livros didáticos de matemática na íntegra, totalizando 1.497 termos. 

 

 

PRIMEIRO ANO 

 

Pode 

Contar 

comigo 

 

Porta 

Aberta 

Linguagens 

da 

Matemática 

 

Ponto de 

Partida 

 

Projeto 

conviver 

 

Aprendendo 

sempre 

 

 

Livro 1 

 

 

Livro 2 

 

Livro 3 

 

Livro 4 

 

Livro 5 

 

Livro 6 

 
Adição Adição Adição Ano Algarismo Adição 

Alto Cem Cédula Calendário Números Bloco 

Atrás Classificar Círculo Canhota Escrita dos 

números 

Capacidade 

Baixo Dezena Cubo Cédula Contar Círculo 

Capacidade Dobro Dinheiro Círculo Ordem Comprimento 

Classificação Dúzia Esfera Cubo Medidas Cubo 

Códigos Estimativa Estimativa Destra Sequencia dos 

números 

Dinheiro 

Comparar Formas 

geométricas 

Mês Dia Par Esfera 

Comprido Quadrado Moeda Hora Comparação Gráfico 

Comprimento Círculo Paralelepípedo Mês Quantidades Massa 

Curto Triângulo Quadrado Moeda Acrescentar Número 

Dentro Retângulo Resto Número Repartir Quadrado 

Desigualdade Iguais Retângulo Quadrado Cédulas Retângulo 

Dezena Diferente Semana Real Moedas Subtração 

Direita Litro Soma Retângulo Centavos Tabela 

Divisão Medir Subtração Sólidos 

geométricos 

Formas planas Tempo 

Dobro Metade Triângulo Triângulo Quadrado Triângulo 

Em cima Números 

ordinais 

    Retângulo Troco 

Embaixo Números 

pares 

    Círculo   

Entre Ímpares     Triângulo   

Esquerda Parcela     Cubo   

Figuras planas Quilograma     Esfera   

Fino Subtração     Cilindro   

Fora Zero     Simetria   

Formas       Assimetria   
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Frente       Quilograma   

Geometria       Litro   

Grandeza       Metro   

Grosso       Hora   

Igualdade       Relógio   

Ímpar       Balança   

Longe       Termômetro   

Maior       Fita métrica   

Massa           

Medir           

Menor           

Mesmo sentido           

Metade           

Multiplicação           

Números           

Números 

ordinais 

          

Par           

Perto           

Sentido 

contrário 

          

Sequência           

Símbolos           

Sólidos 

geométricos 

          

Subtração           

Tempo           

Triplo           

            

 

SEGUNDO ANO 

 

Pode 

Contar 

comigo 

 

Porta 

Aberta 

Linguagens 

da 

Matemática 

 

Ponto de 

Partida 

 

Projeto 

conviver 

 

Aprendendo 

sempre 

 

 

Livro 1 

 

 

Livro 2 

 

Livro 3 

 

Livro 4 

 

Livro 5 

 

Livro 6 

Acrescentar Adição Adição Adição Agrupamento Adição 

Adição Antecessor Algarismos Algarismo Dezena Algarismo 

Calendário Cem Cédula Aresta Dúzia Algoritmo 

Capacidade Centímetro Cem Cone Par Capacidade 

Centena Cilindro Centavos Cubo Meia Comprimento 

Comparar Círculo Círculo Calendário  Algarismos Contorno 

Completar Composição 

de número 

Cubo Centena Números Dezena 

Comprimento Cone Dezena Centímetro Contagem Diferença 
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Dezena Cubo Divisão Cilindro Ordem Divisão 

Divisão Decomposiçã

o de números 

Dúzia Círculo Medidas Dobro 

Dobro Dezena Estimativa Dezena Par Dúzia 

Dúzia Divisão Esfera Dia Ímpares Estimativa 

Em cima Dobro Face Divisão Operações Figura 

geométrica 

Figuras 

geométricas 

planas 

Dúzia Ímpar Esfera Adição Grandeza 

Formas dos 

objetos 

Esfera Mês Face Subtração Ímpar 

Geometria Estimativa Moeda Figura plana Multiplicação Massa 

Ímpar Formas 

geométricas 

Multiplicação Gráfico Divisão Material dourado 

Juntar Quadrado Palmo Grama Formas planas Medida 

Lado Triângulo Par Litro Triângulo Metade 

Linha curva Retângulo, Paralelepípedo Metro Quadrado Multiplicação 

Linha reta Círculo. Quadrado Multiplicação Círculo Número 

Massa Formas 
geométricas 

espaciais 

Resto Número Retângulo Operação 

Medida de 

tempo 

Esfera Retângulo Número ordinal Formas não 

planas 

Ordenar 

Medidas Cilindro Soma Operação 

matemática 

Cubos Par (número) 

Metade Cone Subtração Ordem 

crescente 

Esfera Produto 

Metro Pirâmide Triângulo Ordem 

decrescente 

Quadrado Quociente 

Multiplicação Cubo   Paralelepípedo Centímetro Real região plana 

Número Paralelepíped

o 

  Pirâmide Metro Sistema de 

numeração 
decimal 

Números Unidade de 

medida 

  Prisma 

triangular 

Grau Celsius Sólido 

geométrico 

Ordenação de 

números 

Litro   Quadrado Hora Soma  

Par Medir   Quilograma Minuto Subtração 

Parcela Multiplicação   Quilômetro Litro Tabuada 

Quantidade Números 

ímpares 

  Retângulo Quilograma. Troco 

Relógio Números 

pares 

  Sólidos 

geométricos 

  Unidade 

Sistema de 

numeração 

Paralelograma   Subtração   Unidade de 

medida 

Sólidos 

geométricos 

Simetria   Tabela     

Soma Soma   Triângulo     

Subtração Subtração   Vértice     

Tirar comparar Sucessor   Zero     

Triplo Triplo         

Vista de frente Vértice         
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TERCEIRO ANO 

 

Pode 

Contar 

comigo 

 

Porta 

Aberta 

Linguagens 

da 

Matemática 

 

Ponto de 

Partida 

 

Projeto 

conviver 

 

Aprendendo 

sempre 

 

 

Livro 1 

 

 

Livro 2 

 

Livro 3 

 

Livro 4 

 

Livro 5 

 

Livro 6 

Adição Adição Adição Adição Agrupamentos Algarismo 

Algarismo Antecessor Ano Algarismo Dezena Algoritmo 

Algoritmo Aresta Antecessor Ano bissexto Centena Antecessor de 

um número 

natural 

Altura Centena Arredondament

o 

Antecessor Dúzia Arredondamento 

Ano Centímetro Centavo Aresta Par Bloco retangular 

Bimestre Cilindro Centena Bimestre Algarismos Cálculo mental 

Cálculo mental Círculo Cilindro Cálculo mental Números Capacidade 

Capacidade Cone Círculo Calendário Conta Centena 

Centavos Correspondên

cia um a um 

Cubo Cédula Ordem Centena inteira 

ou exata 

Centena Cubo Dia Centena Medidas Cilindro 

Centena exata Dezena Divisão Centímetro Par Círculo 

Centímetro Diferença Dobro Cilindro Ímpar Circunferência 

Cilindro Divisão Esfera Círculo Adição Comprimento 

Círculo Divisão não 

exata 

Estimativa Cone Multiplicação Cone 

Comprimento Dobro Hora Cubo Subtração Contorno 

Cone Dúzia Ímpar Dezena Divisão Cubo 

Cubo Eixo de 

simetria 

Litro Diferença Formas 

geométricas 

Dezena 

Decompor Esfera Metade Divisão Formas planas Dezena inteira ou 

exata 

Dezena Estimativa Metro Dúzia Triângulo Diferença ou 

resto 

Dia Face Minuto Esfera Quadrado Dobro 

Distância Fatores Multiplicação Estimativa Cubo Eixo de simetria 

Divisão Litro Par Face Círculo Esfera 

Divisão exata Losango Paralelepípedo Figura plana Formas não 

planas 

Estatística 

Divisão não-

exata 

Medir Possibilidade Figura 

simétrica 

Cubos Fator 

Dobro Meio metro Quadrado Gráfico Cilindros Figura 

geométrica 

Dúzia Metro Quádruplo Grama Pirâmide Geometria 

Esfera Multiplicação Resto Ímpar Cone Gráfico 

Estimativa Números 
ímpares 

Retângulo Litro Esfera Grama 

Figura 

geométrica 

Números 

pares 

Soma  Massa Simetria Grandeza 
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plana 

Figuras 

simétricas 

Paralelepíped

o 

Subtração Metro Medidas Massa 

Gráfico Paralelogramo Sucessor Milênio Centímetro Material dourado 

Grama Parcelas Triângulo Milhar Metro Medida 

Hora Pentágono Triplo Mililitro Quilômetro Minuto 

Largura Perímetro Troco Multiplicação Grau Celsius Numeração 

ordinal 

Linha Pirâmide   Número Hora Número 

Litro Prisma   Número ordinal Minuto Número natural. 

Losango Produto   Operação 
matemática 

Gráficos Operação 

Massa  Quadrado   Ordem 

crescente 

Informação Ordem crescente 

Metade Quadriláteros   Ordem 

decrescente 

Litro Ordem 

decrescente 

Metro Quilograma   Par Mililitro Paralelepípedo 

ou bloco 

retângular 

Minuto Quociente   Paralelepípedo Quilograma Parcela  

Moeda Resto   Pirâmide Grama Pirâmide 

Multiplicação Retângulo   Possibilidades Estatística Possibilidade 

Nota ou cédula Sequência de 

números 

naturais 

  Prisma Estimativa Prisma 

Número Simetria   Quadrado   Produto 

Número ímpar Soma   Quilograma   Quadrado 

Número 

ordinal 

Somar   Quilômetro   Quociente 

Número par Subtração   Retângulo   Raciocínio 

combinatório 

Operação 

inversa 

Sucessor   Semestre   Região circular 

ou círculo 

Ordem Triângulo   Sólidos 
geométricos 

  Região plana 

Paralelepípedo Triplo   Subtração   Região quadrada 

Paralelogramo Vértice   Sucessor   Região 

retangular 

Pentágono     Tabela   Região triangular 

Peso     Triângulo   Resto na divisão 

Pirâmide     Trimestre   Resto na 

subtração 

Polígono     Vértice   Resultado 

aproximado 

Quadrado         Retângulo 

Quadrilátero         Semana 

Quádruplo         Semestre 

Quilograma         Simetria 

Retângulo         Sistema de 

numeração 

decimal 

Semana         Sólido 
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geométrico 

Semestre         Soma 

Sólido 

geométrico 

        Sucessor de um 

número natural 

Subtração         Tabela 

Superfície         Temperatura 

Superfície 

plana 

        Tempo 

Triângulo         Tonelada 

Triplo         Triângulo 

          Triplo 

          Unidade 

          Unidade de 

medida 

          Unidade não 

padronizada 

          Unidade de 

medida 

padronizada 

     Vértice 

           

 

QUARTO ANO 

 

Pode 

Contar 

comigo 

 

Porta 

Aberta 

Linguagen

s da 

Matemátic

a 

 

Ponto de 

Partida 

 

Projeto 

conviver 

 

Aprendendo 

sempre 

 

 

Livro 1 

 

 

Livro 2 

 

Livro 3 

 

Livro 4 

 

Livro 5 

 

Livro 6 

Adição Adição Adição Ano bissexto Números naturais Algoritmo 

Algarismos Adição de 

números 

decimais 

Ângulo reto Aresta Fracionários Área 

Algoritmo Área Área Base hexagonal Negativos Arredondamento 

Ângulo Aresta Arredondame

nto 

Bimestre Decimais. Bloco retangular 

ou 

paralelepípedo 

Ângulo agudo Arredondament

o 

Centavo Cálculo mental Adição Capacidade 

Ângulo obtuso Bloco 

retângular 

Centésimo Centavo Subtração, Centésimo 

Ângulo reto Cálculo por 

estimativa 

Centésimo Centena Multiplicação Centésimo na 

numeração 

ordinal 

Ano Centésimo Cilindro Centésimo Divisão Centésimo 

quadrado (cm2) 

Antecessor de 

um número 

Centímetro Cone Centímetro Operações 

inversas. 

Cilindro 

Aresta Cilindro Cubo Cilindro Técnicas de 

cálculo 

Comprimento 

Arredondar Comprar à vista Décimo Círculo Formas Cone 
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geométricas  

Base Cone Divisão Cone Planas Contorno 

Cálculo mental Cubo Esfera Cubo Quadrado, Cubo 

Capacidade Décimo Estimativa Década Triângulo, Década 

Centavo Dezena de 

milhar 

Fração Décimo Cilindro, Décimo 

Centena Diferença Medida de 

capacidade 

Denominador Retângulo Décimo na 

numeração 

ordinal 

Centésimo Divisão Medida de 
comprimento 

Dezena Ângulo Denominador de 
uma fração 

Centímetro Divisão exata Medida de 

massa 

Diferença Figura com 

simetria 

Diferença ou 

resto 

Cilindro Divisão não 

exata 

Medida de 

tempo 

Dígito Linhas retas 

paralelas 

Dimensão 

Cone Esfera Milhar Esfera Linhas retas Dividendo 

Cubo Estoque Multiplicação Estimativa Perpendiculares Divisor 

Decímetro Face Número 

decimal 

Face Polígono Eixo de simetria 

Décimo Fatores Paralelepíped

o 

Fator Quadrilátero, Esfera 

Decompor Frações 

equivalentes 

Perímetro Figura 

simétrica 

Triângulo, Estatística 

Dezena Grama Pirâmide Fração Pentágono, Fator 

Dia Litro Planificação Gráfico Hexágono  Figura 

geométrica 

Distância Medida de 

comprimento 

Possibilidade Grama Não polígono Fração 

Divisão Medida de 
tempo 

Quádruplo Ímpar Círculo Geometria 

Divisão exata Medir Simetria Litro Forma oval Gráfico 

Divisão não 

exata 

Meio 

centímetro 

Subtração Massa Formas 

geométricas 

espaciais 

Grama 

Divisor Metro   Metro Bloco retangular Hexágono 

Dobro Mil   Milênio Cilindro Lado de um 

polígono 

Dúzia Milhão   Milhar Pirâmide Lucro 

Esfera Milímetro   Mililitro Cone Massa 

Estimativa Multiplicação   Número Cubo Material dourado 

Estimativa 

numérica 

Números   Numerador Esfera Metro quadrado 

(m2) 

Face Números 

compostos 

  Número ordinal Vistas. Milênio 

Fator de um 

número 

Números 

ordinais 

  Operação 

inversa 

Medidas Milhar 

Fração Números 

primos 

  Par Unidade de 

medida, 

Miligrama 

Fração decimal Operações 

inversas 

  Paralelas Celsius Mililitro 

Frações 

equivalentes 

Paralelepípedo   Paralelepípedo Comprimento Milímetro 

Hexágono Perímetro   Paralelogramo Superfície Milionésimo na 
numeração 

ordinal 
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Hora Pirâmide   Perímetro Massa Numerador de 

uma fração 

Litro Planificação   Pirâmide Tempo Número 

Losango Poliedros   Poliedro Ângulo Número decimal 

Massa Prisma   Polígono Temperatura. Operação 

Média Produto   Possibilidades Perímetro Operações 

inversas 

Mês Quilograma   Prisma Tratamento de 

informação 

Ordem de um 

número 

Metro Quilômetros   Produto Gráfico Paralelepípedo 

Milésimo Quociente   Quadrado Pesquisa 

estatística. 

Parcela 

Milhar Simetria   Quilograma   Pentágono 

Mililitro Soma   Quilômetro   Perímetro 

Milímetro Subtração   Quociente   Pirâmide 

Minuto Superfície plana   Resto   Polígono 

Multiplicação Superfície não 

plana 

  Retângulo   Possibilidade 

Múltiplo Tangram   Século   Prejuízo 

Número Tonelada   Semestre   Prisma 

Número 

decimal 

Venda a granel   Sólido 

geométrico 

  Probabilidade 

Número ímpar Vértice   Soma   Produto 

Número 

ordinal 

Vistas de um 

objeto 

  Sucessor   Quadrilátero 

Número par     Tetraedro   Quilômetro 

quadrado (km2) 

Paralelepípedo     Tonelada   Quociente 

Paralelogramo     Triângulo   Região plana 

Pentágono     Trimestre   Região poligonal 

Perímetro     Unidade de 

medida 

  Resto na divisão 

Pirâmide     Vértice   Resto na 

subtração 

Poliedro         Resultado 

aproximado 

Polígono         Século 

Prisma         Segmento de reta 

Quadrado         Segundo 

Quadrilátero         Simetria 

Quádruplo         Sistema de 

numeração 

Quilograma         Sistema de 

numeração 

decimal 

Quilômetro         Sólido 

geométrico 

Quíntuplo         Sólido 

planificado ou 

planificação 

Quinzena         Soma 

Reta         Subtraendo 
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Retângulo         Superfície 

Retas 

concorrentes 

        Tabela 

Retas paralelas         Tempo 

Segmento de 
reta 

        Tonelada 

Segundo         Triângulo 

Semana         Troco 

Semirreta         Unidade 

Subtração         Unidade de 

medida 

Sucessor de um 

número 

        Valor posicional 

de um algarismo 

Tonelada           

Trapézio           

Triângulo           

Triângulo 

equilátero 

          

Triângulo 

escaleno 

          

Triângulos 

isósceles 

          

Triplo           

Valor 

posicional 

          

Vértice           

Vista           

            

 

QUINTO ANO 

 

Pode 

Contar 

comigo 

 

Porta 

Aberta 

Linguagens 

da 

Matemática 

 

Ponto de 

Partida 

 

Projeto 

conviver 

 

Aprendendo 

sempre 

 

 

Livro 1 

 

 

Livro 2 

 

Livro 3 

 

Livro 4 

 

Livro 5 

 

Livro 6 

Adição Algarismo 

indo-arábico 

Adição Ângulo Números inteiros Altura 

Alqueire Ângulo Ângulo Área Positivos Ângulo 

Ângulo Ângulo agudo Arredondament

o 

Aresta Fracionário Ângulo reto 

Ângulo agudo Ângulo 

obtuso 

Centésimo Arroba Negativos Área 

Ângulo abtuso Ângulo reto Chance Centavo Números naturais Arredondamento 

Ângulo reto Ano bissexto Classes de 

número 

Centésimo Números 

fracionários 

Árvore de 

possibilidades 

Antecessor Área Corpos 

redondos 

Centímetro Números 

decimais 

Base de uma 

figura 

Are Aresta Décimo Centímetro 

quadrado 

Frações Bloco retângular 

ou 

paralelepípedo 
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Área Cédula Divisão Cilindro Algarismos Cálculo mental 

Aresta Censo 

demográfico 

Estimativa Círculo Porcentagem Capacidade 

Arroba Centésimo Fração Classes Adição Centésimo 

Capacidade Compasso Fração de uma 
quantidade 

Cone Subtração Centímetro 

Centésimo Corpos 

redondos 

Fração 

equivalente 

Crescimento 

populacional 

Divisão Centímetro 

cúbico 

Centímetro Década Medidas Cubo Multiplicação. Centímetro 

quadrado 

Centímetro 

cúbico 

Décimo Medidas de 

comprimento 

Decímetro Operações 

inversas 

Cilindro 

Centímetro 

quadrado 

Diferença Medidas de 

massa 

Décimo Técnicas de 

cálculo 

Círculo ou região 

circular 

Chance Divisível Medidas de 
tempos 

Denominador Formas 
geométricas 

planas 

Circunferência 

Círculo Denominador Medidas de 

superfície 

Diferença Quadrados Classe de um 

número 

Circunferência Divisor 

comum 

Milésimo Divisível Triângulo Compasso 

Cubo Divisores Multiplicação Divisor Cilindro Comprimento 

Decímetro Face Múltiplo de um 

número natural 

Equivalente Bloco retangular Contorno 

Decímetro 

cúbico 

Fatores Ordens de um 

número 

Esfera Ângulo Cone 

Décimo Fração 

simplificada 

Perímetro Estimativa Figuras com 

simetria 

Corpos redondos 

Decompor Frações 

equivalentes 

Planificação Fator Linhas retas 

paralelas 

Corpos 

Diagonal Hexágono Poliedro Fração Linhas retas 

perpendiculares 

Decímetro 

Diâmetro Metro Polígonos Grau Polígono Décimo 

Distância Múltiplo 

comum 

Porcentagem Hexágono Triângulo Denominador de 

uma fração 

Divisão Múltiplo de 

um número 
natural 

Retas paralelas Litro Pentágono Diâmetro 

Divisão exata Numerador Retas 

perpendiculares 

Losango Hexágono Divisor de um 

número natural 

Divisão não-

exata 

Número 

composto 

  Lucro Quadrilátero Divisor em uma 

divisão 

Divisível Número 

decimal 

  Massa Não polígono Eixo de simetria 

Divisor Número 
primo 

  Metro Círculo Esfera 

Eixo de 

simetria 

Números 

ordinais 

  Metro 

quadrado 

Forma oval Esquadro 

Estimativa Paralelogramo

s 

  Milésimo Formas 

geométricas 

espaciais 

Estatística 

Fator Pentágono   Milímetro Bloco retangular Estimativa 

Fração 

aparente 

Planificação   Mililitro Cilindro Expressão 

numérica 

Fração decimal Poliedros   Múltiplo Cone Figura simétrica 

Frações Polígonos   Numerador Cubo Fração 
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equivalentes 

Grama Porcentagem   Número 

arredondado 

Esfera Fração aparente 

Grau Produto   Operação 

inversa 

Prisma Fração 

irredutível 

Hectare Quilograma   Ordens Pirâmide Frações 

equivalentes 

Litro Quilômetro   Paralelas Prismas Geometria 

Losango Retas 

concorrentes 

  Paralelepípedo Vistas. Grau 

Massa Retas 

perpendiculare

s 

  Paralelogramo Medidas Grau centesimal 

ou grau Celsius 

Máximo 

divisor comum 

Século   Pentágono Comprimentos Largura 

Metro Segmento de 

reta 

  Perímetro Superfícies Lucro 

Metro cúbico Sistema de 

numeração 

decimal 

  Pirâmide Massas Massa 

Metro 

quadrado 

Sólidos 

geométricos 

  Perpendicular Tempos Máximo divisor 

comum 

Milésimo Superfície 

plana 

  Poliedro Ângulos Média 

Milhão Superfície não 
plana 

  Polígono Temperatura Medida 

Milhar Cilindro   Porcentagem Litro Milésimo 

Miligrama Cone   Possibilidades Quilograma Mínimo múltiplo 

comum 

Mililitro Esfera   Prejuízo Tonelada Múltiplo de um 

número natural 

Milímetro Trapézio   Probabilidade Perímetro Numerador de 

uma fração 

Mínimo 

múltiplo 

comum 

Triângulos   Produto Tratamento da 

informação 

Número 

Multiplicação Vértice   Quadrado Planta Número decimal 

Múltiplo     Quadrilátero Gráfico Número misto 

Número 

decimal 

    Quilograma Pesquisa 

estatística 

Número natural 

Número 

fracionário 

    Quilômetro Estimativa Octaedro 

Número misto     Retângulo   Octógono 

Número 
fracionário 

    Sólido 
geométrico 

  Operação 

Número misto     Soma   Operações 

inversas 

Número primo     Tonelada   Ordem de um 

número 

Paralelepípedo     Trapézio   Perímetro 

Paralelogramo     Triângulo   Pirâmide 

Perímetro     Vértice   Poliedro 

Peso     Volume   Polígono 

Polígono         Polígono regular 

Porcentagem         Porcentagem 
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Probabilidade         Possibilidade 

Profundidade         Prejuízo 

Quadrado         Princípio de 

posição decimal 

Quadrilátero         Prisma 

Quilograma         Probabilidade 

Quilômetro         Propriedade 

Quilômetro 

quadrado 

        Quadrado 

Raio         Quadrilátero 

Reta         Raciocínio 

combinatório 

Retângulo         Raio da 

circunferência 

Retas 

concorrentes 

        Rede de 

divisores 

Retas paralelas         Região plana 

Retas 

perpendiculares 

        Relação euler 

Segmento de 

reta 

        Reta 

Subtração         Retângulo 

Superfície         Retas 

concorrentes 

Tonelada         Retas paralelas 

Trapézio         Retas 

perpendiculares 

Triângulos 

isósceles 

        Segmento de reta 

Unidade 

agrária 

        Semirreta 

Valor absoluto         Simetria 

Volume         Simplificação de 

fração 

          Sistema de 

numeração 

          Sistema de 

numeração 

decimal 

          Sólido 

geométrico 

          Sólido 

planificado 

          Superfície 

          Termômetro 

          Transferidor 

          Triângulo 

          Triângulo 

retângulo 

          Valor posicional 

de um algarismo 

          Vértice 

          Volume 
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 APÊNDICE B – Do total de 1.497 termos, selecionamos 303, agrupando por ano, por 

meio de três critérios de exclusão. 

 

        Neste apêndice apresentaremos os termos que foram selecionados na primeira etapa. 

Agrupamos os trintas livros didáticos de matemática por ano e delineamos três critérios de 

exclusão nesta pesquisa. Utilizamos o critério de exclusão de termos repetidos, em seguida, 

excluímos os termos que eram sinônimos, bem como, foram eliminados os termos que 

apareciam apenas uma vez entre as coleções. Diante disso, do total de 1.497, compilamos 303 

termos que coincidiam no mínino em duas coleções agrupadas por ano, como apresentaremos 

a seguir:  

 

 

Primeiro ano 

 

Segundo ano 

 

Terceiro ano 

 

Quarto ano 

 

Quinto ano 

 

28 37 71 76 91 

Adição Adição Adição Adição Adição 

Capacidade Algarismo Algarismo Ângulo Ângulo 

Cédula Capacidade Algoritmo Ângulo reto Ângulo agudo 

Círculo Cem Ano Área Ângulo reto 

Comprimento Centena Antecessor Aresta Área 

Cubo Centímetro Aresta Cálculo mental Aresta 

Dezena Cilindro Arredondamento Capacidade Arredondamento 

Dinheiro Círculo Bimestre Centavo Arroba 

Dobro Comprimento Cálculo mental Centena Bloco retangular 

Esfera Cone Capacidade Centésimo Capacidade 

Estimativa Cubo Centena Centímetro Centésimo 

Hora Dezena Centímetro Cilindro Centímetro 

Litro Divisão Cilindro Círculo Centímetro cúbico 

Massa Dobro Círculo Comprimento Centímetro quadrado 

Medir Dúzia Comprimento Cone Chance 

Mês Esfera Cone Cubo Cilindro 

Metade Estimativa Cubo Década Círculo  

Moeda Face Dezena Décimo Circunferência 

Número Ímpar Dia Dezena Compasso 

Números ordinais Litro Diferença Diferença Cone 

Par Massa Divisão Divisão Corpos redondos 

Quadrado Medidas Dobro Divisão exata Cubo 

Quilograma Metade 

 

Divisor Decímetro 

Retângulo Metro Dúzia Esfera Décimo 

Sólido 

geométrico Multiplicação Eixo de simetria Estimativa Denominador 

Subtração Número Esfera Face Diâmetro 

Tempo Par Estatística Fator Diferença 
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Triângulo Paralelepípedo Estimativa Fração Divisão 

  Pirâmide Face 

Frações 

equivalentes Divisível 

  Quadrado Gráfico Gráfico Divisor 

  Sólido geométrico Grama Grama Eixo de simetria 

  Soma Hora Hexágono Esfera 

  Subtração Ímpar Litro Estimativa 

  Triângulo Litro Massa Fator 

  Triplo Losango 

Medida de 

comprimento Fração 

  

Unidade de 

medida Massa Medida de tempo Fração aparente 

  Vértice Medidas Milênio Frações equivalentes 

    Metade Milhar Grau 

    Metro Mililitro Hexágono 

    Mililitro Milímetro Litro 

    Minuto Multiplicação Losango 

    Multiplicação Número Lucro 

    Número Número decimal Massa 

    Número ordinal Número ordinal 

Máximo divisor 

comum 

    Ordem 

Operações 

inversas Medidas 

    Ordem crescente Paralelepípedo Metro 

    

Ordem 

decrescente Paralelogramo Metro quadrado 

    Par Pentágono Milésimo 

    Paralelepípedo Perímetro Mililitro 

    Paralelogramo Pirâmide Milímetro 

    Pentágono Planificação 

Mínimo múltiplo 

comum 

    Pirâmide Poliedro Multiplicação 

    Possibilidade Polígono Múltiplo 

    Prisma Possibilidade 

Múltiplo de um 

número natural 

    Produto Prisma Numerador 

    Quadrado Produto Número decimal  

    Quádruplo Quadrado Número fracionário 

    Quilômetro Quadrilátero Número misto 

    Quociente Quádruplo Número primo 

    Resto Quilograma Operações inversas 

    Semana Quilômetro Paralelogramo 

    Semestre Quociente Pentágono 

    Simetria Retângulo Perímetro 

    

Sólido 

geométrico Século Pirâmide 

    Soma Segmento de reta Planificação 

    Subtração Segundo Poliedro 

    Sucessor Simetria Polígono 
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    Tabela 

Sólido 

geométrico Porcentagem 

    Triângulo Soma Prejuízo 

    Tríplo Subtração Prisma 

    Vértice Superfície Probabilidade 

      Tempo Produto 

      Tonelada Quadrado 

      Triângulo Quadrilátero 

      

Unidade de 

medida Quilograma 

      Vértice Quilômetro 

        Reta 

        Retângulo  

        Retas concorrentes 

        Retas paralelas 

        Retas perpendiculares 

        Segmento de reta 

        Sistema de numeração 

        

Sistema de numeração 

decimal 

        Sólido geométrico 

        Subtração 

        Superfície 

        Tonelada 

        Trapézio 

        Triângulo 

        Vértice 

        Volume 
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APÊNDICE C – De um total de 303 termos, selecionamos 147 coincidentes entre o 1º ao 

5º ano 

 
         Neste apêndice apresentaremos o total de 303 termos e descreveremos os três critérios 

de exclusão dos termos que adotamos. Nesta segunda etapa também aplicamos os três 

critérios descritos no apêndice B, no entanto, a exclusão dos termos contemplou todos os 

anos (1º ao 5º ano).  Diante disso, do total de 303 termos, compilamos 147 que coincidiam 

no mínino duas vezes, entre todos os anos, como demonstraremos abaixo:  

 

 

 

1º ANO 

 

2º ANO 

 

3º ANO 

 

4º ANO 

 

5º ANO 

 

TERMOS 

SELECIONADOS 

 

28 37 71 76 91 147 

Adição Adição Adição Adição Adição Adição 

Capacidade Algarismo Algarismo Ângulo Ângulo Algarismo 

Cédula Capacidade Algoritmo Ângulo reto Ângulo agudo Algoritmo 

Círculo Cem Ano Área Ângulo reto Ângulo 

Comprimento Centena Antecessor Aresta Área Ângulo agudo 

Cubo Centímetro Aresta Cálculo Mental Aresta Ângulo reto 

Dezena Cilíndro Arredondamento Capacidade Arredondamento Ano 

Dinheiro Círculo Bimestre Centavo Arroba Antecessor 

Dobro Comprimento Cálculo Mental Centena Bloco retangular Área 

Esfera Cone Capacidade Centésimo Capacidade Aresta 

Estimativa Cubo Centena Centímetro Centésimo Arredondamento 

Hora Dezena Centímetro Cilíndro Centímetro Arroba 

Litro Divisão Cilíndro Círculo Centímetro cúbico Bimestre 

Massa Dobro Círculo Comprimento 

Centímetro 

quadrado Bloco retangular 

Medir Dúzia Comprimento Cone Chance Cálculo 

Mês Esfera Cone Cubo Cilíndro Capacidade 

Metade Estimativa Cubo Década Círculo  Cédula 

Moeda Face Dezena Décimo Circunferência Cem 

Número Ímpar Dia Dezena Compasso Centavo 

Números ordinais Litro Diferença Diferença Cone Centena 

Par Massa Divisão Divisão Corpos redondos Centésimo 

Quadrado Medidas Dobro Divisão exata Cubo Centímetro 

Quilograma Metade Duzia Divisor Decímetro Centímetro cúbico 

Retângulo Metro Dúzia Esfera Décimo Centímetro quadrado 

Sólido geométrico Multiplicação Eixo de simetria Estimativa Denominador Chance 

Subtração Número Esfera Face Diâmetro Cilíndro 

Tempo Par Estatística Fator Diferença Círculo  

Triângulo Paralelepípedo Estimativa Fração Divisão Circunferência 

  Pirâmide Face 

Frações 

equivalentes Divisível Compasso 
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  Quadrado Gráfico Gráfico Divisor Comprimento 

  Sólido geométrico Grama Grama Eixo de simetria Cone 

  Soma Hora Hexágono Esfera Corpos redondos 

  Subtração Ímpar Litro Estimativa Cubo 

  Triângulo Litro Massa Fator Década 

  Triplo Losango 

Medida de 

comprimento Fração Decímetro 

  Unidade de medida Massa Medida de tempo Fração aparente Décimo 

  Vértice Medidas Milênio 

Frações 

equivalentes Denominador 

    Metade Milhar Grau Dezena 

    Metro Mililitro Hexágono Dia 

    Mililitro Milímetro Litro Diâmetro 

    Minuto Multiplicação Losango Diferença 

    Multiplicação Número Lucro Dinheiro 

    Número Número decimal Massa Divisão 

    Número ordinal Número ordinal 

Máximo divisor 

comum Divisão exata 

    Ordem Operações inversas Medidas Divisível 

    Ordem crescente Paralelepípedo Metro Divisor 

    Ordem decrescente Paralelogramo Metro quadrado Dobro 

    Par Pentágono Milésimo Duzia 

    Paralelepípedo Perímetro Mililitro Eixo de simetria 

    Paralelogramo Pirâmide Milímetro Esfera 

    Pentágono Planificação 

Mínimo múltiplo 

comum Estatística 

    Pirâmide Poliedro Multiplicação Estimativa 

    Possibilidade Polígono Múltiplo Face 

    Prisma Possibilidade 

Múltiplo de um 

número natural Fator 

    Produto Prisma Numerador Fração 

    Quadrado Produto Número decimal  Fração aparente 

    Quádruplo Quadrado 

Número 

fracionário Frações equivalentes 

    Quilômetro Quadrilátero Número misto Gráfico 

    Quociente Quádruplo Número primo Grama 

    Resto Quilograma 

Operações 

inversas Grau 

    Semana Quilômetro Paralelogramo Hexágono 

    Semestre Quociente Pentágono Hora 

    Simetria Retângulo Perímetro Ímpar 

    Sólido geométrico Século Pirâmide Litro 

    Soma Segmento de reta Planificação Losango 

    Subtração Segundo Poliedro Lucro 

    Sucessor Simetria Polígono Massa 

    Tabela Sólido geométrico Porcentagem Máximo divisor comum 

    Triângulo Soma Prejuízo Medida de comprimento 

    Tríplo Subtração Prisma Medida de tempo 

    Vértice Superfície Probabilidade Medidas 

      Tempo Produto Medir 
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      Tonelada Quadrado Mês 

      Triângulo Quadrilátero Metade 

      Unidade de medida Quilograma Metro 

      Vértice Quilômetro Metro quadrado 

        Reta Milênio 

        Retângulo  Milésimo 

        

Retas 

concorrentes Milhar 

        Retas paralelas Mililitro 

        

Retas 

perpendiculares Milímetro 

        Segmento de reta 

Mínimo múltiplo 

comum 

        

Sistema de 

numeração Minuto 

        

Sistema de 

numeração 

decimal Moeda 

        Sólido geométrico Multiplicação 

        Subtração Múltiplo 

        Superfície 

Múltiplo de um número 

natural 

        Tonelada Numerador 

        Trapézio Número 

        Triângulo Número decimal  

        Vértice Número fracionário 

        Volume Número misto 

          Número ordinal 

          Número primo 

          Números ordinais 

          Operações inversas 

          Ordem 

          Ordem crescente 

          Ordem decrescente 

          Par 

          Paralelepípedo 

          Paralelogramo 

          Pentágono 

          Perímetro 

          Pirâmide 

          Planificação 

          Polígono 

          Porcentagem 

          Possibilidade 

          Prejuízo 

          Prisma 

          Probabilidade 

          Produto 

          Quadrado 

          Quadrilátero 
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          Quádruplo 

          Quilograma 

          Quilômetro 

          Quociente 

          Resto 

          Reta 

          Retângulo 

          Retas concorrentes 

          Retas paralelas 

          Retas perpendiculares 

          Século 

          Segmento de reta 

          Segundo 

          Semana 

          Semestre 

          Simetria 

          Sistema de numeração 

          

Sistema de numeração 

decimal 

          Sólido geométrico 

          Soma 

          Subtração 

          Sucessor 

          Superfície 

          Tabela 

          Tempo 

          Tonelada 

          Trapézio 

          Triângulo 

          Triplo 

          Unidade de medida 

          Vértice 

          Volume 
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APÊNDICE D- Distribuição dos 147 termos por eixos temáticos, conforme o guia do 

livro didático: PNLD (2010) e a seleção de termos existentes (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008). 

 

      Neste apêndice apresentaremos a distribuição dos termos selecionados para compor o 

glossário bilíngue de matemática de acordo com os quatro eixos temáticos do guia dos livros 

didáticos: PNLD (Brasil, 2010) e posteriormente a seleção de termos existes, conforme o 

dicionário (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008). 

     Diante exposto, do total de 147 termos compilados dos livros didáticos, distribuímos em 

quatro eixos temáticos. A distribuição dos termos apresentou a seguinte disposição: 

 O eixo números e operações possuíam 56 termos, no entanto, somente 13 

apresentavam sinais.  

 O eixo espaço e forma totalizaram 39 termos, mas somente 11 termos apresentam 

sinais.  

 O eixo grandezas e medidas possuia 44 termos, todavia, verificou-se que somente 24 

termos apresentam sinais. 

 O eixo tratamento da informação havia oito termos, contudo, somente 2 

apresentavam sinais.  Estes dados podem ser observados nas tabelas abaixo: 

 
 

TERMOS DO EIXO: NÚMEROS E 

OPERAÇÕES 

 

TERMOS DO EIXO: ESPAÇO E FORMA 

 

Glossários 

dos livros 

(56) 

Dicionário 

(13) 

Página do 

dicionário 

Glossários dos 

livros (39) 
Dicionário (11) 

Página do 

dicionário 

Adição Não X Ângulo Sim 197 

Algarismo Não X Ângulo agudo Não X 

Algoritmo Não X Ângulo reto Não X 

Antecessor Não X Aresta Não X 

Arredondamento Não X Bloco retangular Não X 

Cálculo mental Sim 342 Cilindro Sim 410 

Cédula Não X Círculo  Sim 413 

Cem Sim 384 Circunferência Não X 

Centena Não X Compasso Sim 437 

Centésimo Não X Cone Não X 

Décimo Não X Corpos redondos Não X 

Denominador Não X Cubo Sim 484 

Dezena Sim 538 Diâmetro Não X 

Diferença Sim 543 Eixo de simetria Não X 

Divisão Sim 554 Esfera Sim 605 
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Divisão exata Não X Face Não X 

Divisível Não X Grau Sim 719 

Divisor Não X Hexágono Não X 

Dobro Não X Losango Não X 

Duzia Sim 565 Paralelepípedo Não X 

Fator Não X Paralelogramo Não X 

Fração Não X Pentágono Não X 

Fração aparente Não X Pirâmide Sim 1049 

Frações 

equivalentes Não X Planificação Não X 

Ímpar Não X Polígono Não X 

Lucro Sim 830 Prisma Não X 

Máximo divisor 

comum Não X Quadrado Sim 1097 

Metade Sim 895 Quadrilátero Não X 

Mínimo 

múltiplo comum Não X Reta Não X 

Multiplicação Sim 928 Retângulo Sim 1142 

Múltiplo Não X Retas concorrentes Não X 

Múltiplo de um 

número natural Não X Retas paralelas Não X 

Numerador Não X Retas perpendiculares Não X 

Número Sim 956 Segmento de reta Não X 

Número decimal  Não X Simetria Não X 

Número 

fracionário Não X Sólido geométrico Não X 

Número misto Não X Superfície Não X 

Número ordinal Não X Trapézio Não X 

Número primo Não X Triângulo Sim 1272 

Números 

ordinais Não X       

Operações 

inversas Não X       

Ordem Não X       

Ordem crescente Não X       

Ordem 

decrescente Não X       

Par Não X       

Prejuízo Sim 1075       

Produto Não X       

Quádruplo Não X       

Quociente Não X       

Resto Não X       

Sistema de 

numeração Não X       

Sistema de 

numeração 

decimal Não X       

Soma Sim 1208       

Subtração Sim 1215       

Sucessor Não X       

Triplo Não X       
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TERMOS DO EIXO: GRANDEZAS E MEDIDAS 

 

TERMOS DO EIXO: TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO 

 

Glossários 

dos livros 

(44) 

Dicionário 

(24) 
Página do dicionário 

Glossários dos 

livros (8) 
Dicionário (2) 

Página do 

dicionário 

Ano Sim 200 Chance não X 

Área Sim 222 Estatística não X 

Arroba Não X Estimativa não X 

Bimestre Sim 293 Gráfico não X 

Capacidade Não X Porcentagem sim 1063 

Cédula Não X Possibilidade sim 1067 

Centavo Não X Probabilidade não X 

Centímetro Sim 385 Tabela não X 

Centímetro 

cúbico Não X       

Centímetro 

quadrado Não X       

Comprimento Sim 440       

Década Não X       

Decímetro Não X       

Dia Sim 540       

Dinheiro Sim 545       

Grama Não X       

Hora Sim 738       

Litro Sim 823       

Massa Não X       

Medida de 

comprimento Sim 881       

Medida de 

tempo Sim 881       

Medidas Sim 881       

Medir Sim 881       

Mês Sim 893       

Metro Não X       

Metro 

quadrado Não X       

Milênio Não X       

Milésimo Não X       

Milhar Sim 909       

Mililitro Não X       

Milímetro Não X       

Minuto Sim 912       

Moeda Sim 916       

Perímetro Não X       

Quilograma Sim 1107       

Quilômetro Não X       

Século Sim 1174       

Segundo Sim 1176       
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Semana Sim 1180 

  

 

     

Semestre Sim 1181       

Tempo Sim 1240       

Tonelada Não x       

unidade de 

medida Sim 1282       

Volume Não x       
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APÊNDICE E: GLOSSÁRIO BILÍNGUE EM LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA 

NA ÁREA DE MATEMÁTICA                                                                                                        
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GLOSSÁRIO DIDÁTICO PARA O TRABALHO EM CLASSES REGULARES COM 

ALUNOS SURDOS 

                                                                          1 
 

2          +         3 

4    -          x   5 

6                   7 

8         ÷        9 

           0 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O glossário bilíngue em Libras e Língua Portuguesa na área de matemática é um 

produto educacional de cunho linguístico gráfico-visual baseado em fundamentos 

lexicológicos e terminológicos envolvendo duas línguas (LIBRAS e Língua Portuguesa). Visa 

potencializar a educação dos surdos por meio de um material didático terminológico bilíngue 

na área de matemática.  

Este material didático destina-se aos educandos surdos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental. Esta pesquisa compilou 92 sinais-termos existentes de seis coleções dos livros 

didáticos de matemática do 1º ao 5º ano. 

 Nossa pesquisa fundamentou-se em dados do MEC/INEP (2012) em relação ao 

aumento anual do número dos alunos NEE matriculados em classes. Além disso, constatamos 

que os glossários dos livros didáticos de matemática em análise não contemplam nenhuma 

referência bilíngue (Libras e língua Portuguesa), não sendo, portanto, aplicáveis diretamente 

às especificidades linguísticas dos alunos surdos. 

 O glossário pode ser definido como um repertório de termos, normalmente de uma 

área do conhecimento, apresentados em ordem sistemática ou em ordem alfabética, 

acompanhados de informação gramatical, definição, com ou sem contexto [...] (FAULTICH, 

2002, p. 122).  

O glossário bilíngue é constituído da lexicografia que descreve os léxicos em duas 

línguas, isto é, envolve dois sistemas linguísticos. Logo, um glossário bilíngue é um conjunto 

de termos, geralmente, de uma área específica que apresenta uma ordem sistêmica ou 

alfabética. Ele contém informação gramatical, definição, remissas, podendo apresentar ou não 

contexto de ocorrência do termo (FAULSTICH, 1995). 

Diante desse contexto, o glossário bilíngue na área de matemática é um material 

didático terminológico composto por 92 sinais-termos matemáticos em Libras e Língua 

Portuguesa. 

Salientamos que os produtos educacionais propostos nesta pesquisa podem trazer 

impactos socioeducacionais benéficos no processo de ensino e aprendizagem na área de 

matemática. Assim, elencamos seis aspectos que podem gerar desdobramentos educacionais a 

partir do uso desses produtos, como: 

 Auxilia aos professores tradutores-intérpretes e professores de Libras, na 

interação com os alunos surdos nas escolas e em outros lugares;  



167 

 

 

 Facilita a comunicação entre as duas modalidades linguísticas
61

 (Libras e 

Língua Portuguesa); 

 Ajuda na introdução dos conteúdos curriculares propostos nos livros didáticos 

de matemática.  

 Possibilita a representação dos sinais-termos em Libras e Língua Portuguesa 

por meio da ampliação dos repertórios terminológicos de comunicação dos 

conhecimentos matemáticos ao/pelo surdo; 

 Amplia o campo de estudo terminológico para outros níveis de ensino e áreas 

de conhecimento (ciências, história, geografia, biologia etc.). 

  Auxiliar na formação bilíngue na área de matemática dos professores do 1º ao 

5º ano. 

 

O professor e o aluno surdo podem usar este material didático em vários momentos de 

ensino e aprendizagem. Pode ser utilizando desde um material de consulta de sinais na área de 

matemática. Além disso, o trabalho com glossário terminológico bilíngue na área de 

matemática possibilita ampliar a aquisição do vocábulo em Libras e Língua Portuguesa por 

meio de diferentes contextos educacionais (por exemplo, estudo de palavras homônimas e 

sinônimas) e formas de uso que as palavras podem assumir (a partir da combinação de 

vocábulos que conectados corretamente darão sentido: as palavras, frases, orações, períodos 

até chegar à construção do texto). Também pode ser utilizado como instrumento de ensino e 

aprendizagem de sinais-termos específicos em matemática que subsidiam os principais 

conteúdos das seis coleções de matemática do 1º ao 5º ano. Salientamos que algumas pistas 

procedimentais de uso deste material terminológico bilíngue podem gerar desdobramentos 

educacionais dependendo da intenção e estratégia metodológica do educador.  É importante 

enfatizar que este material didático foi proposto inicialmente ao professor e ao aluno surdo, no 

entanto, o glossário bilíngue pode ser manuseado por todos os alunos da classe e estendido a 

toda comunidade. 

Estruturamos o glossário bilíngue de matemática em dois critérios de composição dos 

sinais. O primeiro critério fundamentou-se na replicação de sinais-termos existentes do 

                                                
61 Modalidade linguística é definida como as línguas que apresentam diferentes modalidades, isto é, oral-

auditiva, visual-espacial e gráfica-visual. A língua falada é denominada de modalidade oral-auditiva, isto é, 

utiliza a audição e articulação através do aparelho vocal para compreender e produzir os sons que formam as 

palavras dessas línguas. Uma língua sinalizada é visual-espacial, isto é, utiliza a visão e o espaço para 

compreender e produzir os sinais que foram as palavras nessas línguas. Tanto língua falada (oral-auditiva) como 

a língua sinalizada (visual-espacial) podem ter representações na modalidade gráfica-visual, isto é, podem ter 

uma representação escrita (QUADROS, 2007, p. 9). 
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dicionário Capovilla e Raphael (2008) e ajustados conforme a estrutura organizacional e 

gramatical definida nesta pesquisa. Diante deste contexto, apresentaremos nossa proposta de 

replicação dos sinais-termos existentes que adotamos para construção do glossário bilíngue. 

 

E.1 PROPOSTA DE REPLICAÇÃO DOS SINAIS-TERMOS  

Os sinais-termos existentes foram estruturados conforme os seis critérios que elencamos 

nesta pesquisa, conforme descrito a seguir: 

g) Apresentação do sinal-termo;  

h) Exemplos de representação do significado do sinal-termo: trata-se da imagem e/ou do 

uso da linguagem matemática correspondente ao sinal-termo;  

i) Configuração de mão: o sinal-termo configurado pode ser representado por uma ou as 

duas mãos. A configuração de mão pode ser representada por número, letra do alfabeto ou 

outras configurações utilizadas no país. 

j) Representação da forma do sinal-termo: ilustração da forma do sinal em estágios;  

k) Descrição da forma do sinal-termo: descrição detalhada do passo-a-passo do sinal; 

l) Definição do significado do termo: definição dos termos elencados. 

Para estruturar o glossário bilíngue, primeiramente distribuímos os 45 termos, que 

foram identificados no dicionário, nos quatro eixos temáticos conforme indicação do guia dos 

livros didáticos: PNLD (BRASIL, 2010), sendo eles: Números e Operações (12); Espaço e 

Forma (11); Grandezas e Medidas (21) e Tratamento da Informação (1). Em seguida, os 

termos foram classificados por ordem alfabética. A distribuição dos termos ficou assim 

estabelecida: 

a) Números e operações: cem, dezena, diferença, divisão, dúzia, lucro, metade, 

multiplicação, números, prejuízo, soma, subtração; 

b) Espaço e forma: ângulo, cilindro, círculo, compasso, cubo, esfera, pirâmide, quadrado, 

retângulo, triângulo, hexágono; 

c) Grandezas e medidas: ano, área, bimestre, centímetro, comprimento, dia, dinheiro, grau, 

hora, litro, mês, medidas, milhar, minuto, moeda, quilograma, século, segundo, semana, 

semestre, tempo; 

d) Tratamento da informação: porcentagem. 

 

A seguir, apresentaremos a composição dos 45 sinais-termos distribuído em quatro 

eixos temáticos de acordo com o guia dos livros didáticos: PNLD (BRASIL, 2010): 
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                                               NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

1º SINAL-TERMO 

                               

                                        CEM 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO
62

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 
                                    06                08 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

   
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Cem: Fazer o sinal de cem (CAPOVILLA E RAPHAEL, 

2008, p. 384). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO
63

 

 

 

Cem: é quando há 10 grupos de 10 unidades = 100 (cem).  

 

 

 

 

                                                
62

 Todos os exemplos de representação do significado sinal-termo sem indicação de fonte foram elaborados 

pela autora. 

 
63

 Todas as Definição do termo sem indicação de fonte foram elaborados pela autor. 
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2º SINAL-TERMO 

 

 

                                      DEZENA 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 
06                08 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

  

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Dezena: fazer sinal do número10 (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p. 538). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Dezena: é o agrupamento de dez coisas, dez objetos ou dez 

unidades.  
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3º SINAL-TERMO 

 

                                   DIFERENÇA 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 

 
43 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

   

 

   

 

 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Diferença: mãos em R horizontal, palmas para baixo. Mover 

a mão para os lados opostos, mudando-as em V horizontal, 

palmas para cima (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 543). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Diferença: é o resultado de uma subtração. Por exemplo: 2 é a 

diferença entre 5 e 3, ou seja: 5-3.= 2.  
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4º SINAL-TERMO 

 

                                  DIVISÃO 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

  
 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 
                                       26                 31 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

   
 

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Divisão: mão em L horizontal, palma para dentro; mão direita 

em 1 horizontal, palmas para esquerda, ponta do indicador 

tocando a ponta do polegar esquerdo. Passar a palma do 

indicador direito sobre a palma do polegar e lateral do 

indicador esquerdo (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 

554). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Divisão: é a operação matemática usada para repartir uma 

quantidade em partes iguais.  
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  5º SINAL-TERMO 

 

                                       DÚZIA 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 
                                     06               31 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FOR 

 

MA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Dúzia: fazer o sinal do número doze (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p. 565). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Dúzia: é o agrupamento de doze coisas, doze objetos ou doze 

unidades. 
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  6º SINAL-TERMO 

 

                                      LUCRO 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

  
Fonte: http://www.webmaster.pt/dicas-reduzir-bounce-rate-

9223.html 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 
45           42 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Lucro: mãos em V horizontal, palma a palma; movê-las 

para trás, curvando os dedos (CAPOVILLA; RAPHAEL, 

2008, p. 830). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Lucro: é o ganho em uma situação de compra e venda. Por 

exemplo: O menino comprou uma bola por R$ 15,00 e 

vendeu por R$ 20,00. O lucro foi de R$ 5,00.  

 

 

 

 

 
 

http://www.webmaster.pt/dicas-reduzir-bounce-rate-9223.html
http://www.webmaster.pt/dicas-reduzir-bounce-rate-9223.html
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  7º SINAL-TERMO 

 

                                     METADE 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
51 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Metade: fazer sinal de meio (CAPOVILLA E RAPHAEL, 

2008, p. 895). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Metade: é cada uma das duas partes iguais em que se divide 

uma figura, uma quantidade, etc. 
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  8º SINAL-TERMO 

 

                      MULTIPLICAÇÃO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 
26               12                03 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
   

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Multiplicação: mãos em 1, palma a palma, indicadores 

inclinados um para o outro e cruzados. Em seguida, mãos em 

C, palma a palma, próximas uma à outra, mão esquerda à 

frente e à esquerda da direita. Movê-las, ligeiramente, para 

os lados opostos, aproximando-as e fechando-as em S 

vertical (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 928). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Multiplicação: É uma operação matemática que pode ser 

utilizada em diferentes situações. Por exemplo: para obter o 

total em uma adição de parcelas iguais; para saber o total de 

objetos arrumados em filas e colunas; para saber o total de 

possibilidades em certas situações. 
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  9º SINAL-TERMO 

 

                                   NÚMERO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/ 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
03 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Número: mão direita em S horizontal, palma para cima, tocar 

o lado esquerdo do peito, duas vezes (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p. 956). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Número: serve para expressar quantidade, ordem ou posição, 

código etc. Por exemplo: número do CEP, código de 

endereçamento postal, número de telefone etc.  
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 10º SINAL-TERMO 

        

                                    PREJUÍZO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 
Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/ 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 

    
08                52 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

   
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Prejuízo: mãos em O horizontal, palma a palma, tocando-se. 

Abrir as mãos, virando as palmas para baixo, com a testa 

franzida (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 1.075). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Prejuízo: é a perda em uma situação de compra e venda. O 

menino comprou uma bola por R$ 30,00 e vendeu R$ 20,00. 

O prejuízo foi de R$ 10,00.  
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 11º SINAL-TERMO 

 

                                           SOMA 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
12                 03 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Soma: mãos em C horizontal, palma a palma, mão esquerda 

abaixo da mão direta. Aproximar as mãos até que se toquem 

pelas laterais, e fechá-las em S. (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p. 1.209). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Soma: é o nome do resultado de uma adição. Também 

conhecido como total. Por exemplo: 4 reais + 5 reais= 9 

reais. 
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 12º SINAL-TERMO 

       

                            SUBTRAÇÃO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
26              51 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

  
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

Subtração: fazer o sinal de menos (sinal matemático). 

(CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 1.215). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Subtração: é a operação matemática que corresponde às 

ideias de: a) encontrar a diferença entre duas quantidades b) 

comparar duas quantidades c) encontrar quanto falta para 

uma quantidade ser igual à outra. 
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ESPAÇO E FORMA 

 

 

1º SINAL-TERMO 

                               

                                        ÂNGULO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
26             45 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Ângulo: mãos em horizontal, palma para dentro; mão direta 

em 1 horizontal, palma para baixo e indicador para frente, 

tocando o lado interno do indicador esquerdo. Girar a palma 

direita para a esquerda e tocar o lado interno do dedo médio 

esquerdo (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 198). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Ângulo: é a figura formada por duas semirretas de mesma 

origem. 
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2º SINAL-TERMO 

                   

                               CILINDRO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 
12              51 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

CILINDRO: mãos em C horizontal palma a palma, mão 

direita sobre a mão esquerda. Mover a mão direita horizontal 

aberta, palma para baixo, dedos para a esquerda, acima da 

mão esquerda (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 410). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

CILINDRO: é o sólido geométrico delimitado por duas 

bases circulares congruentes e por uma superfície lateral. Por 

exemplo: uma lata de leite em pó, uma lata de óleo de 

cozinha, um canudo têm o formato de um cilindro. 
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3º SINAL-TERMO 

                   

                                    CÍRCULO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 
26 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

      

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

CÍRCULO: mãos em 1 horizontal, palmas para baixo, 

tocando-se dedos indicadores. Mover a mão direita 

descrevendo um círculo vertical para direita e finalizar 

com os dedos indicadores tocando-se (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p.413). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

CÍRCULO: é uma figura plana que corresponde à região 

interna da circunferência. Por exemplo: um anel de dedo, 

uma roda. 
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4º SINAL-TERMO 

             

                              COMPASSO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 
51             45 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Compasso: mão esquerda horizontal aberta, palma para 

cima; Mão direita em V invertido, palma para a direita 

com a ponta do indicador tocando a palma esquerda. 

Girar a mão direita pelo pulso, virando a palma para a 

esquerda (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 437). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Compasso: é o instrumento usado para traçar 

circunferência. 
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5º SINAL-TERMO 

                    

                                          CUBO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 
51 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

CUBO: fazer sinal de caixa (CAPOVILLA E RAPHAEL, 

2008, p. 484). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

CUBO: é um sólido geométrico delimitado por 6 faces 

quadradas e congruentes. 
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6º SINAL-TERMO 

                                     

                                       ESFERA 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 

 
57 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

   
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

ESFERA: mãos horizontais palmas para baixo, dedos 

ligeiramente curvados, mãos apontando para frente, 

tocando-se. Mover as mãos em um arco para os lados 

opostos e para baixo, virando as palmas para cima e 

tocando as mãos pelos lados dos dedos mínimos 

(CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 605). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

ESFERA: é a figura sólida formada pela rotação de um 

círculo num eixo que passa pelo seu centro. Por exemplo: 

bola de futebol. 
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 7º SINAL-TERMO 

        

                                      PIRÂMIDE 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 
Fonte: 

http://arqueologiaegipcia.com.br/ 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
50 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

Pirâmide: mãos em B, palma a palma, dedos inclinados um 

para os outros, a cada lado do corpo. Movê-las diagonalmente 

para cima até que se toquem pelas pontas dos dedos 

(CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p.1.049). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Pirâmide: é um sólido geométrico formado por faces laterais 

triangulares e congruentes. 
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 8º SINAL-TERMO 

 

                                  QUADRADO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 
26 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Quadrado: mãos em 1 horizontal, palmas para baixo, 

indicadores apontando para frente, tocando-se. Mover a 

mão direita para cima, para a direita, para baixo e para a 

esquerda, tocando novamente o dedo indicador esquerdo, 

descrevendo a forma de um quadrado (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p. 1.097). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Quadrado: é uma figura plana com quatro lados de 

mesmo comprimento e quatro ângulos retos. Por exemplo: 

a face de dado. 
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9º SINAL-TERMO 

 

                             RETÂNGULO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 
 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
                                                26 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Retângulo: mãos em 1 horizontal, palmas para baixo, 

indicadores apontando para frente, tocando-se pelos lados. 

Mover a mão direita para cima, para a direita, para baixo e 

para a esquerda, tocando novamente o dedo indicador 

esquerdo, descrevendo a forma de um retângulo 

(CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 1.142). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Retângulo: é o quadrilátero que possui 4 ângulos retos. 
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 11º SINAL-TERMO 

 

TRIÂNGULO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 
 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 
                                             26 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Triângulo: mão em 1 horizontal, palmas para baixo, 

indicadores apontados para frente, tocando-se pelos lados. 

Mover a mão direita para cima e para a direita, e para 

baixo e para a direita, e então movê-la para esquerda e 

tocar o indicador esquerdo (CAPOVILLA E RAPHAEL, 

2008, p. 1.272). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Triângulo: é um polígono de 3 lados. 
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GRANDEZAS E MEDIDAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º SINAL-TERMO 

                               

                                        ANO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 
 

Fonte: http://2015online.net/calendario-2015-feriados-2015 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 

 
                                              03 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Ano: mãos em A horizontal, palmas para dentro, mão direita 

sobre a mão esquerda. Mover a mão direita descrevendo um 

círculo vertical para frente e para baixo, ao redor da mão 

esquerda, finalizando com a direita novamente sobre a mão 

esquerda. (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 200). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Ano: é uma unidade usada para medir o tempo. Um ano tem 

12 meses ou 365 dias/ 366 dias quando for ano bissexto. 

 

 

 

http://2015online.net/calendario-2015-feriados-2015
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3º SINAL-TERMO 

 

 

                                        BIMESTRE 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 

 
45 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

                

  
                        

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Bimestre: mãos esquerda em 2 horizontal, palmas para dentro. 

Movê-las para frente, em círculos verticais alternados 

(CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 293). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Bimestre: é a unidade de medida de tempo equivalente a dois 

meses. 
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4º SINAL-TERMO 

                     

                                CENTÍMETRO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
 

Disponível em: http://www.escolakids.com/multiplos-e-

submultiplos-do-metro.htm. Acesso: 31/08/2014. 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 

  
 12                   47 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Centímetro: soletrar C e M (CAPOVILLA E RAPHAEL, 

2008, p. 385). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Centímetro: é a unidade de medida equivalente a um 

centésimo do metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolakids.com/multiplos-e-submultiplos-do-metro.htm
http://www.escolakids.com/multiplos-e-submultiplos-do-metro.htm
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5º SINAL-TERMO 

           

                            COMPRIMENTO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://turmasnormalmedio.pbworks.com/ 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
63 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

    
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Comprimento: mãos verticais abertas, palmas para frente e 

inclinadas uma para a outra, indicadores e polegares unidos 

pelas pontas, tocando-se. Mover a mão direita para a direita, 

balançando-o rapidamente para os lados. Opcionalmente 

expressão facial de descontentamento (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, P. 440). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Comprimento: é uma grandeza que expressa à distância entre 

dois pontos. Por exemplo: pode ser medido com palmo, o 

passo, o metro, o quilômetro, etc. 

 

 

http://turmasnormalmedio.pbworks.com/


196 

 

 

 

 

6º SINAL-TERMO 

 

                                           DIA 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 
 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 
06              28  

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Dia: mão em D, palma para a esquerda em frente ao ombro 

esquerdo. Mover a mão em um arco para cima e para a 

direita (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, P. 540). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Dia: é a unidade de medida de tempo equivalente a 24 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 

7º SINAL-TERMO 

 

                                DINHEIRO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 

 
20 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Dinheiro: mão direita horizontal fechada, palma para cima, 

inclinada para dentro, dedos indicador e polegar 

distendidos para cima. Esfregar para os lados as pontas do 

indicador e polegar (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 

545). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Dinheiro: é um sistema Monetário de trocas representado 

por notas ou moedas. 
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7º SINAL-TERMO 

 

                                     GRAU 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

               
 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 

 
                                             26 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

   
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Grau: mão esquerda em 1, palma para a direita, mão 

direita em 1 horizontal, palma para baixo, indicador 

apontando para a esquerda com sua ponta tocando a base 

interna do indicador esquerdo. Mover a mão direita para 

cima, até a ponta do indicador esquerdo (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p. 719). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

Grau: é a unidade de medida de ângulo. 
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   8º SINAL-TERMO 

 

                                    HORA 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

   
                               31                        51                 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Hora: mão esquerda horizontal aberta, palma para baixo, 

dedos apontando para a direita; mão direita em L, palma 

para frente, polegar para baixo, tocando o pulso esquerdo. 

Balançar o dedo indicador para frente, duas vezes 

(CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, P. 738). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Hora: é a unidade de medida de tempo equivalente a 60 

minutos. 
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   9º SINAL-TERMO 

 

                                       LITRO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

   
51 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Litro: mão esquerda horizontal aberta, palma para cima, 

dedos para a direita, na altura do peito; mão direita 

horizontal aberta, palma para baixo, dedos para a 

esquerda, na altura da testa (CAPOVILLA E RAPHAEL, 

2008, p. 823). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Litro: é a unidade de medida de capacidade ou volume.  

Essa unidade aparece em garrafas: água, refrigerante, 

suco, caixa de leite, etc. 
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   12º SINAL-TERMO 

                   

                                  MEDIDAS 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
Fonte: http://bricomanias.com/ 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 

 
63 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Medidas: Mãos horizontais abertas, palmas para baixo, 

indicadores e polegares unidos pelas pontas, mãos 

tocando-se pela lateral dos dedos indicadores e polegares. 

Mover a mão direita para a direita, ou para frente, ou para 

trás (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 881). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Medidas: é a ação ou efeito de medir. Cada medida é 

expressa por um número e por uma unidade de medida. 
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13º SINAL-TERMO 

 

                                        MÊS 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
Fonte: http://2015online.net/calendario-2015-feriados-2015 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 
28 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

Mês: Mão esquerda em D, palma para frente; mão direita em A, 

lado do polegar tocando a lateral do indicador esquerdo. Mover 

a mão direita para baixo, em direção à base do indicador 

esquerdo (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 893). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

MÊS: é unidade de medida de tempo. Um mês pode ter 28, 29, 

30 ou 31 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2015online.net/calendario-2015-feriados-2015
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 14º SINAL-TERMO 

 

                                     MILHAR 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

   
  26 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

                

 

  
                             

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

                                   

Milhar: mão direita em 1 horizontal, palma para baixo, 

indicador apontando para frente. Girar a mão pelo pulso para 

cima (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 909). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Milhar: é o grupo de mil (1000) unidades, mil coisas ou mil 

objetos. 
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 15º SINAL-TERMO 

 

                                  MINUTO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 
 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 
41 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

Minuto: mão direita em M. Balançar a mão para cima e 

para baixo (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 912). 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

É a unidade de medida de tempo equivalente a 60 

segundos. 
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 16º SINAL-TERMO 

 

                                    MOEDA 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

  
Fonte: http://www.doceshop.com.br/ 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 

 

 

   
                                   20                     08 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Moeda: fazer o sinal de dinheiro. Então, mão direita 

horizontal fechada, palma para a esquerda, dedos 

indicador e polegar tocando-se pelas pontas formando 

um O (Capovilla e RAPHAEL, 2008, p. 916). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Moeda: é o dinheiro produzido em metal, emitido pelo 

Banco Central de cada País, que tem forma, o peso e 

valor exigidos por lei. Por exemplo: 1 real, 50 centavos, 

25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo. 
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 17º SINAL-TERMO 

 

                              QUILOGRAMA 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

  
 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 
46 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

  
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

Quilograma: Soletrar K (CAPOVILLA E RAPHAEL, 

2008, p. 1.107). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Quilograma: é a unidade de medida de massa. 
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 18º SINAL-TERMO 

 

                                  SÉCULO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

        

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

SÉCULO: soletrar S É C U L O (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p. 1.174). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

SÉCULO: é o período de 100 anos. 
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 19º SINAL-TERMO 

     

                              SEGUNDO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

   
                                             31                      

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Segundo: mão direita em L horizontal, palma para dentro, 

indicador para a esquerda. Balançar a mão para cima e 

para baixo (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 1.176). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Segundo: é a unidade de medida de tempo. Sessenta 

segundos equivale a 1 minuto. 
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 20º SINAL-TERMO 

          

                                    SEMANA 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 

 

 

   
26 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Semana: mão direita em 1 horizontal, palma para dentro. 

Mover a mão apara frente (CAPOVILLA E RAPHAEL, 

20/08, p. 1.180). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Semana: é a unidade de medida de tempo que corresponde a 

7 dias. Os sete dias da semana são: domingo, segunda-feira, 

terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. 
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 21º SINAL-TERMO 

 

                               SEMESTRE 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 
07 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Semestre: mãos em 6, lada a lado. Movê-las para frente, 

em círculos verticais alternados (CAPOVILLA E 

RAPHAEL, 2008, p. 1.181). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

Semestre: é unidade de medida de tempo equivalente a 

6 meses. 
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22º SINAL-TERMO 

                                 

TEMPO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

   
51 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Tempo: mão esquerda horizontal fechada, palma para 

baixo; mão direita em 1 horizontal, palma para baixo. 

Tocar a ponta do dedo indicador no pulso esquerdo 

(CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 1.240). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Tempo: é um tipo de grandeza que pode ser medida em 

dia, semana, mês, ano, hora, minuto, etc. 
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

 

   1º SINAL-TERMO 

 

                               PORCENTAGEM 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 
 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

  
51                 08 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 
 

                           
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

Porcentagem: mão direita vertical aberta, palma para a 

esquerda, dedos inclinados para frente. Movê-la para 

baixo e para a esquerda. Em seguida, mão direita em O, 

palma para a esquerda, na altura do rosto. Mover a mão 

para baixo (CAPOVILLA E RAPHAEL, 2008, p. 1.063). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

Porcentagem: é a parte de um todo divido em 100 partes 

iguais. O símbolo % significa “por cento”. 
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E.2 TERMOS SEM SINAIS: PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DOS SINAIS-TERMOS 

 

Também investigamos os termos sem sinais. Conforme investigação realizada no 

dicionário trilíngue do Capovilla e Raphael (2008) criamos 47 sinais-termos. Além disso, 

distribuímos os sinais-termos em quatro eixos temáticos, conforme o guia dos livros 

didáticos-PNLD (BRASIL, 2010): números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas 

e tratamento da informação.  

Entretanto, em nossa proposta de glossário bilíngue na área de matemática 

apresentamos a composição dos sinais-termos somente do eixo “números e operações”. 

Selecionamos o eixo temático números e operações porque é a partir destes conteúdos que os 

alunos surdos e ouvintes têm os primeiros contatos com a matemática, o que requer bastante 

cuidado e atenção, visto que os conteúdos trabalhados neste eixo são base para aprendizagem 

de outros conteúdos mais complexos. Os três eixos temáticos (espaço e forma, grandezas e 

medidas e tratamento da informação) sugerimos para compor trabalhos futuros.  

 

Números e operações: adição, algarismo, algoritmo, antecessor, arredondamento, cédula, 

centena, centésimo, décimo, denominador, divisão exata, divisível, divisor, dobro, fator, 

fração, fração aparente, fração equivalente, ímpar, máximo divisor comum, mínimo múltiplo 

comum, múltiplo, múltiplo de um número natural, numerador, número decimal, número 

fracionário, número misto, número ordinal, número primo, números ordinais, operações 

inversas, ordem, ordem crescente, ordem decrescente, par, produto, quádruplo, quociente, 

resto, sistema de numeração, sistema de numeração decimal, sucessor, triplo.  

É importante mencionar que excluímos o termo “números decimais”, pois consta no 

singular. Além disso, incluímos os termos “cálculo mental”, “medida de tempo”, “medida de 

comprimento” e “possibilidade”.  

Os termos sem sinais foram estruturados respeitando as regras de composição dos 

sinais replicados.  Contudo, elencamos três critérios de composição dos sinais-termos, ou seja, 

a representação da forma do sinal-termo foi realizada conforme as três diretrizes descritas 

abaixo: 

 Composição da forma do sinal em estágios de acordo sinais regionais ou; 

 Composição da forma do sinal por meio da junção de dois ou mais termos, isto 

é, composição por justaposição ou; 

 Composição por meio da representação datilológica-fonte bilíngue. 
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  Diante disso, estruturamos a composição de 47 termos- sinais do eixo “número e 

operações” em ordem alfabética e por cores (verde, amarela e vermelha), cujos, significados 

são descritos a seguir: 

 Verde, para sugestão de sinais regionais (18 termos): adição, antecessor, cédula, 

centena, dobro, fração, ímpar, medida de comprimento, medida de tempo, número 

ordinal, ordem, ordem crescente, ordem decrescente, par, quádruplo, resto, sucessor e  

triplo; 

 Amarelo, para composição de dois ou mais sinais (2 termos): cálculo mental, 

divisão exata; 

 Vermelho, para datilologia através da fonte bilíngue (27 termos): algarismo, 

algoritmo, arredondamento, centésimo, décimo, denominador, divisível, divisor, fator, 

fração aparente, fração equivalente, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, 

múltiplo, múltiplo de número natural, numerador, número decimal, número primo, 

número misto, número fracionário, operações inversas, possibilidade, unidade de medida, 

produto, quociente, sistema de numeração e sistema de numeração decimal. Sendo assim, 

apresentaremos a composição dos 47 sinais-termos criados em ordem alfabética e 

identificados por cores, conforme descrito anteriormente:  
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1º SINAL-TERMO ADIÇÃO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO
64

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO    

26                    12 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 
ADIÇÃO: mãos em 1, palma a palma, indicadores inclinados em 

posição divergentes um para o outro e cruzados. Posteriormente, 

mãos em C, palma a palma, mão esquerda à frente e à esquerda da 
direita. Movê-las, ligeiramente, para os lados opostos, fechando-as 

em S vertical (Fonte: Elaborado pelo autor).  

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO
65

 

ADIÇÃO: operação que junta quantidades ou acrescenta uma 
quantidade a outra já existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64

Todos os exemplos de representações do significado dos sinais-termos sem indicação de fonte foram 

elaboradas pela autora. 
 
65

 Todas as definições dos termos sem indicação de fonte foram elaboradas pela autora. 
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2º SINAL-TERMO 

                                                            

ALGARISMO 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
    

Disponível em: 
http://recordandomatematica.blogspot.com.br/2014/02/simbolos-na-

matematica.html. Acesso: 31/08/2014. 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

COM A FONTE 

BILÍNGUE 

       

ALGARISMO                  

   

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

ALGARISMO: é um símbolo usado para a representação sistemática 

de números.  

http://recordandomatematica.blogspot.com.br/2014/02/simbolos-na-matematica.html
http://recordandomatematica.blogspot.com.br/2014/02/simbolos-na-matematica.html
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3º SINAL-TERMO 

                   

ALGORITMO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: http://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-royalty-free-
algoritmo-com-o-homem-3d-image23460065. 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO COM 

A FONTE BILÍNGUE 

         

ALGORITMO 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

  

ALGORITMO: é a técnica ou sequência de regras e etapas usadas 

para solucionar um problema.  

 



218 

 

 

 

 
 

4º SINAL-TERMO 

 

                                       

ANTECESSOR 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

         
03                        50 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

NÚMERO 

 
 

ANTECESSOR 

  
  

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

ANTECESSOR: mão direita em S. Movê-la em direção ao peito em 

movimentos de ida e volta. Em seguida com os dedos polegar e 
indicador unidos movê-los na posição diagonal. Posteriormente com 

mão em B, palma a palma, estender a mãos na posição horizontal. 

Mover a mão direita para o lado (Fonte: Elaborado pelo autor).  

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

ANTECESSOR: aquele que antecede (FERREIRA, 2001, p. 46). 

ANTECESSOR DE UM NÚMERO: é o número que vem 
imediatamente antes de outro número em uma sequência numérica. 
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5º SINAL-TERMO 

                   

ARREDONDAMENTO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 
 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

A FORMA DO 

SINAL-TERMO  

COM AFONTE 

BILÍNGUE 

 

 

 ARREDONDAMENTO 
 

 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 
ARREDONDAR: dar ou adquirir formato redondo; acrescentar 

ou retirar de (uma cifra) o valor necessário para que expresse 
uma quantia aproximada mediante unidades completas de certa 

ordem: o taxista arredondou a corrida de R$ 10,15 para R$ 

10,00; deixar uma cifra em seu valor inteiro ou em unidades 

completas, sem números fracionados: para arredondar, o lojista 
deu um desconto de quatro reais no valor do brinquedo 

(RAMOS, 1012, p.78). 

 
ARREDONDAMENTO DE NÚMEROS: é maneira de 

aproximar um número para a dezena mais próxima.  
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6º SINAL-TERMO 

                               

CÁLCULO MENTAL 

 

 

 

EXEMPLO DE REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO SINAL-TERMO 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO DE MÃO 

 

 
13                   75 

REPRESENTAÇÃO DA FORMA 

DO SINAL-TERMO 

 

 

 

 

CÁLCULO 

 
 

MENTAL 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

CÁLCULO: mão esquerda horizontal aberta, palma 

para cima; mão direita horizontal aberta, palma para 
cima, dedos soltos, acima da palma esquerda. Mover 

a mão direita ligeiramente para os lados, oscilando 

os dedos. Em seguida, fazer o sinal de somar 

(CAPOVILLA E RAFHAEL, 2008, p. 342). 

 

MENTE: mão direita horizontal aberta, palma para 

dentro, dedos médio e polegar flexionados, tocando 
a testa (CAPOVILLA E RAFHAEL, 2008, p. 890). 

 

 

DEFINIÇÃO DO TERMO 
 
CÁLCULO MENTAL: é quando fazemos cálculo 

sem escrever ou usar instrumentos. 
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7º SINAL-TERMO 

 

 

CÉDULA 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 
20 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA FORMA 

DO SINAL-TERMO 

 

CÉDULA: com os dedos (indicador e o polegar) unidos na 

posição estendida para cima, esfregar os dedos ligeiramente. 

Em seguida com os dedos (indicador e polegar) unidos na 
posição estendida para baixo, balançar os dedos lados 

ligeiramente (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

DEFINIÇÃO DO TERMO 

 

CÉDULA: documento escrito; apontamento; confissão de 

dívida, escrita, mas não legalizada; papel de representa 

moeda de curso legal; nota; papel com nome de candidato a 
cargo eletivo; voto (FERREIRA, 2001, p. 143). 

 

CÉDULA NO CONTEXTO DA MATEMÁTICA: é uma 
das formas de representação do dinheiro. 
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   8º SINAL-TERMO 

 

CENTAVOS 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 
 

 

 
 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

   
                                   20                     08 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

  
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

CENTAVO: com os dedos (indicador e o polegar) unidos na 

posição estendida para cima, esfregar os dedos ligeiramente. Em 
seguida com os dedos unidos em O, inclinar a mão no espaço 

neutro em frente ao corpo (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

CENTAVO: centésima parte da moeda de um real. Por 

exemplo: 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 

centavos. 
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9º SINAL-TERMO 

 

CENTÉSIMO 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 
 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

COM A FONTE 

BILÍNGUE 

 

CENTÉSIMO 
 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

CENTÉSIMO: é uma das cem partes iguais em que foi 

dividida a unidade. 
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10º SINAL-TERMO 

 

DÉCIMO 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

          

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

COM A FONTE 

BILÍNGUE 

 

DÉCIMO 
 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

DÉCIMO: é uma das dez partes iguais em que foi divida a 

unidade. 
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11º SINAL-TERMO 

 

DENOMINADOR  

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

   

  

    2 é o numerador, 3 é o denominado 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO COM 

A FONTE BILÍNGUE 

 

DENOMINADOR 
 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

DENOMINADOR: que ou quem denomina; em uma 

fração matemática, termo que indica o número de partes 

iguais nas quais se divide o numerador; em um conjunto de 

frações, número que é múltiplo de todos os seus 

denominadores (RAMOS, 2011, p. 208). 

 

DENOMINADOR: é o divisor numa fração. Por exemplo: 

na fração , 3 é o denominador. 
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12º SINAL-TERMO 

 

DIVISÃO EXATA 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

       
26                       31 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 
 

 

 

 

DIVISÃO 

 
 

EXATA 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

DIVISÃO: mão em L horizontal, palma para dentro; mão direita 

em 1 horizontal, palmas para esquerda, ponta do indicador tocando a 
ponta do polegar esquerdo. Passar a palma do indicador direito 

sobre a palma do polegar e lateral do indicador esquerdo 

(CAPOVILLA E RAFHAEL, 2008, p. 554). 

 

CERTO: mão direita horizontal aberta, palma a palma para dentro, 

polegar e indicador unidos pelas pontas, na altura do ombro direito. 

Baixar a mão (CAPOVILLA E RAFHAEL, 2008, p. 389). 

 

 
DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

DIVISÃO EXATA: ocorre quando o resto de uma divisão é igual à 
zero. 
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13º SINAL-TERMO 

 

DIVISÍVEL 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
DIZ-SE QUE: 

36 É DIVISÍVEL POR 9 
 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO COM 

A FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

DIVISÍVEL 
 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

DIVISÍVEL: diz-se do número que pode ser dividido sem 

que haja resto. Por exemplo: 36 é divisível por 9, pois  36: 

9= 4,  resto zero. 
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14º SINAL-TERMO 

 

DIVISOR 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A FONTE 

BILÍNGUE 

 

 

 

DIVISOR 
DEFINIÇÃO DO TERMO 

 

 

DIVISOR: é o número pelo qual se divide 

outro. 
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15º SINAL-TERMO 

 

DOBRO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

  
Fonte: http://blognejo.com.br/ 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 

          
 

                        55              26                   12 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

DOBRO: mão direita em 2, mover para frente do corpo, no 

espaço neutro. Posteriormente com a mão em 1, palma a 

palma, indicadores inclinados e cruzados, mover para frente 

do corpo, no espaço neutro. Em seguida com mãos em C, 

palma a palma, próxima uma a outra. Movê-las 

ligeiramente para os lados opostos fechando em S vertical 

(Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

DOBRO: o dobro de um número é a multiplicação desse 

número por 2.  
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16º SINAL-TERMO 

 

FATOR 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 
 

OU 
 

 
 

 

                 FATORES 
 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A  

FONTE BILÍNGUE 

 

FATOR 
 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

FATOR: corresponde ao divisor/submúltiplo de um 

número.  
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17º SINAL-TERMO 

 

FRAÇÃO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 

 
26 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

  
 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

FRAÇÃO: mãos em 1, palma a palma. Mão esquerda 

parada na posição horizontal inclinada para lateral. Mover 

a mão direita para cima e para baixo, inclinando para 

frente na vertical (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

FRAÇÃO: é a forma de indicar quantas partes são 

consideradas de um todo.  
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18º SINAL-TERMO 

 

FRAÇÃO APARENTE 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A  

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

Fração 

aparente 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

FRAÇÃO APARENTE: fração cujo numerador é 

múltiplo do denominador. Por exemplo:  é uma fração 

aparente, pois = 2 (dois inteiros).  
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19º SINAL-TERMO 

 

FRAÇÃO EQUIVALENTE 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 
 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

Fração 

equivalente 
 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

FRAÇÃO EQUIVALENTE: são frações que 

representam a mesma parte do todo. Por exemplo: , ,  

são frações equivalentes.  
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20º SINAL-TERMO 

 

ÍMPAR 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO  

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃO 

 

 
  

      03                 45                     50                 06                03                   05 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

NÚMERO 

 
2 EM 2 

    
 

ÍMPAR 

1   3    5  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

ÍMPAR: mão direita em S horizontal, palma para cima, tocar o lado esquerdo do 

peito, duas vezes. Mão em B na posição estendida em frente ao corpo. Mão 

direita em 2, movendo para lado em movimentos de semicírculos a frente do 

corpo. Posteriormente indicar os números na sequência que corresponde ao 

ímpar (1,3,5, etc) em frente do corpo (Fonte: Elaborado pelo autor). 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 
 

 

ÍMPAR: é o número que, dividido por 2, apresenta o resto 1.  
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21º SINAL-TERMO 

 

MÁXIMO DIVISOR COMUM 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

Máximo 

divisor 

comum 
 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

MÁXIMO DIVISOR COMUM: é o maior divisor 

comum de dois ou mais números. Por exemplo: 6 é o 

máximo divisor comum de 12 e 18.  
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22º SINAL-TERMO 

 

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

Mínimo 

múltiplo 

comum 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM: é o menor múltiplo 

comum, diferente de zero, de dois ou mais números.  Por 

exemplo: 10 é o menor múltiplo comum de 2 e 5.  
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23º SINAL-TERMO 

 

             MEDIDA DE COMPRIMENTO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
Fonte: http://www.mundoeducacao.com/ 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

 

 
63 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

MEDIDA DE COMPRIMENTO: mãos horizontais 

fechadas, palmas (baixo, cima, laterais, frente), dedos 

indicadores e polegares distendidos e unidos, mãos 

tocando-se pelas pontas dos dedos. Afastar as mãos para 

os lados opostos: a) para os lados na vertical; b) para cima 

e para baixo na horizontal; c) para frente, na posição 

horizontal (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

MEDIDA DE COMPRIMENTO: é a medida da 

extensão de um objeto. Por exemplo: o quilômetro, o 

metro, o centímetro e o milímetro são algumas unidades 

de medida de comprimento. 

 

 

 

http://www.mundoeducacao.com/
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24º SINAL-TERMO 

 

                       MEDIDA DE TEMPO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 
 

 

 
Fonte: http://www.estudokids.com.br/como-medir-o-tempo/ 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO 

 

 

     
      31             03              06                 49               55 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

HORA 

 
RELÓGIO 

        
                               12H                               1H 

 
          2H                       3H               4H...    

 

 

DESCRIÇÃO DA FORMA 

DO SINAL-TERMO 

 

 

 

MEDIDA DE TEMPO: mão esquerda em S, palmas para 

baixo. Mão direita em L movendo para a direita em 
movimento circular ao pulso. Fazer os números em frente ao 

rosto correspondente às horas (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

 

 

DEFINIÇÃO DO TERMO 

 

 
MEDIDA DE TEMPO: é medida da duração de um fato ou 

acontecimento. Por exemplo: hora, ano, épocas, mês, semana, 

dia, o minuto são algumas unidades de medida de tempo. 
 

 



239 

 

 

 

 

 

25º SINAL-TERMO 

              

MÚLTIPLO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 
 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

COM A FONTE 

BILÍNGUE 

 

 

 

 

MÚLTIPLO 
 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

MÚLTIPLO: é o produto de um número qualquer por um 

número natural. Por exemplo: o número 24 é múltiplo de 6 e 

4, porque o produto de 6 por 4 é 24.  
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26º SINAL-TERMO 

 

MÚLTIPLO DE UM NÚMERO NATURAL 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

COM A FONTE 

BILÍNGUE 

 

 

 

 

 

 

 

MÚLTIPLO DE 

UM NÚMERO 

NATURAL 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

MÚLTIPLO DE UM NÚMERO NATURAL: é o produto 

de um número natural por outro número natural. Por 

exemplo: o número natural 24 é múltiplo de 6 e  4, porque o 

produto de 6 por 4 é 24.  
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27º SINAL-TERMO 

 

NUMERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

Numerador 
 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

NUMERADOR: indica quantas partes são tomadas do 

inteiro. Por exemplo: na fração ·, o número 2 é o 

numerador, número que foi tomado do todo 

correspondente a 3 partes.  
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28º SINAL-TERMO 

  

NÚMERO DECIMAL 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

 

 

NÚMERO 

DECIMAL 
DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

NÚMERO DECIMAL: é quando o número aparece 

representado por vírgula (forma decimal). É muito 

usado em medidas. Por exemplo: O preço da pizza é R$ 

8,50; a altura do menino é 1,50m; o pacote de arroz tem 

1,5 kg. 
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29º SINAL-TERMO 

 

NÚMERO FRACIONÁRIO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

 

NÚMERO 

FRACIONÁRIO 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

NÚMERO FRACIONÁRIO: indica o fracionamento de 

uma unidade expressando suas frações, divisões e partes. 
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30º SINAL-TERMO 

 

NÚMERO MISTO 

 

XEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 
 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

COM A FONTE 

BILÍNGUE 

 

 

 

 

NÚMERO MISTO 
DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

NÚMERO MISTO: é o número que tem na sua escrita, um 

número inteiro e uma fração. Por exemplo: 
4

5

4

1

4

4

4

1
1  . 
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31º SINAL-TERMO 

 

NÚMERO ORDINAL 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 
 

Fonte: http://www.canstockphoto.com.br/ 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃOS 

 

 

 
                   03            06                31             49             

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

NÚMERO 

 
 

ORDINAL 

1º                          2º                            3º 

 
               

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

NÚMERO: mão direita em S horizontal, palma para cima, 

tocar o lado esquerdo do peito, duas vezes. Mover os 

números ordinais, de baixo para cima, na vertical (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

  

NÚMERO ORDINAL: indica a posição de um elemento 

em uma sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canstockphoto.com.br/
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32º SINAL-TERMO 

 

 

NÚMERO PRIMO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

NÚMERO PRIMO 
 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

NÚMERO PRIMO: é todo o número natural maior do 

que 1, cujos divisores são apenas o 1 e ele mesmo. Por 

exemplo: 17 é primo, pois só tem dois divisores: 1 e o 

próprio número. 
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33º SINAL-TERMO 

 

OPERAÇÃO INVERSA 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

 

 

OPERAÇão 

INVERSA 
 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

OPERAÇÃO INVERSA: é uma operação contrária a 

outra operação. Por exemplo: adição e a subtração são 

operações inversas, porque somar uma quantidade a um 

número e, em seguida, subtrair a mesma quantidade faz 

voltar ao número inicial.  
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34º SINAL-TERMO 

 

ORDEM 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃOS 

 

 

 

     
                                  03                 50 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

  
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

ORDEM: mão direita em S horizontal, palma para cima, 

tocar o lado esquerdo do peito, duas vezes.  Mãos em B, 

palma a palma, mover a mão direita para lateral na 

vertical (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

ORDEM: colocação seguindo determinado critério de 

organização, no lugar apropriado ou naquele que 

corresponde. (DICIONÁRIO DIDÁTICO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, 2011). 

 

ORDEM NO CONTEXTO DA MATEMÁTICA: é a 

posição que um determinado algarismo ocupa na 

representação de um número. Por exemplo: o número 28 

possui duas ordens, o número 8 está na 1º ordem ou 

ordem das unidades e o número 2 está na 2º ordem ou 

ordem das dezenas. 
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35º SINAL-TERMO ORDEM CRESCENTE 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃOS 

 

 

 

        
50                26 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

ORDEM 

     
 

CRESCENTE 

   
 

 
 

 
 
          

 

 

 

ESCRIÇÃO DA 

FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

ORDEM CRESCENTE: mão direita em S horizontal, palma para 

cima, tocar o lado esquerdo do peito, duas vezes. Mãos em B, 

palma a palma, mover a mão direita para lateral na vertical. Mão em 

D inclinada na posição diagonal movendo de baixo para cima. 

Posteriormente mostrar os números em ordem crescente (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

ORDEM CRESCENTE: é a ordem que vai do menor para o 

maior. Por exemplo: números 12, 25, 48 e 95.  
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36º SINAL-TERMO 

 

ORDEM DECRESCENTE 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃOS 

 

 

 

 

 
50                26 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

 

ORDEM 

  
 

DECRESCENTE 

     

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

ORDEM DECRESCENTE: mão direita em S horizontal, palma 

para cima, tocar o lado esquerdo do peito, duas vezes. Mãos em B, 

palma a palma, mover a mão direita para lateral na vertical. Mão 

em D inclinada na posição diagonal movendo de cima para baixo. 

Posteriormente mostrar os números em ordem decrescente (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

ORDEM DECRESCENTE: é a ordem que vai do maior para o 

menor Por exemplo: 95, 48, 25 e 12.  
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37º SINAL-TERMO 

 

PAR 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO 

DE MÃOS 

 

 

 

 

 
        03                 50            45                 31                55                07 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

 

 
 

 

 

 

NÚMERO 

 
2 EM 2 

 
 

PAR 

2    4    6  
 

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

PAR: mão direita em S horizontal, palma para cima, tocar o lado 

esquerdo do peito, duas vezes. Mão em B na posição estendida em frente 
ao corpo. Mão direita em 2, movendo para lado em movimentos de 

semicírculos a frente do corpo. Posteriormente indicar os números na 

sequência que corresponde ao par (2,4,6, etc) em frente do corpo (Fonte: 
Elaborado pelo autor). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

PAR: é o número que, dividido por 2, apresenta resto zero. 
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38º SINAL-TERMO 

       

                         POSSIBILIDADE 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 
Fonte: http://www.brasilescola.com/ 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO 

COM A FONTE 

BILÍNGUE 

 

 

POSSIBILIDADE 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

POSSIBILIDADE: é a chance de um evento ocorrer em uma 

determinada situação. Por exemplo: quando lançamos um dado 

há 6 possibilidades de resultado. Sair o número 3 é uma 

possibilidade. 
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 39º SINAL-TERMO 

 

                     UNIDADE DE MEDIDA 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO 

DO SIGNIFICADO 

SINAL-TERMO 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

DA FORMA DO 

SINAL-TERMO COM 

A FONTE BILÍNGUE 

 

 

UNIDADE DE 

MEDIDA 
DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

UNIDADE DE MEDIDA: é uma quantidade específica 

de determinada grandeza física.  Para medir comprimento  

usamos: metro (m), centímetro (cm), milímetro (mm) e 

quilômetro (km). Para medir massa (no dia-a-dia dizemos 

peso) usamos: grama (g), quilograma (kg), tonelada (t). 
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40º SINAL-TERMO 

 

PRODUTO 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

Produto 
 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

PRODUTO: é o resultado da multiplicação. Por 

exemplo: o produto de 6 e 8 é 48, pois 6x8= 48. 
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41º SINAL-TERMO 

 

QUÁDRUPLO 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃOS 

 

 

   
 

                        55         26       12          03 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

   
 

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

QUÁDRUPLO: mão direita em 4, mover para frente do 

corpo, no espaço neutro. Posteriormente com a mão em 1, 

palma a palma, indicadores inclinados e cruzados, mover 

para frente do corpo. Em seguida com mãos em C, palma 

a palma, próxima uma a outra. Movê-las ligeiramente para 

os lados opostos fechando em S vertical (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

QUÁDRUPLO: o quádruplo de um número é igual a 4 

vezes esse número.  
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42º SINAL-TERMO 

         

QUOCIENTE 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

Quociente 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

QUOCIENTE: é o resultado da divisão. Por exemplo: 

20:4=5, o quociente é 5.  
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43º SINAL-TERMO 

 

RESTO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 
 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃOS 

 

 

       
                               26                        50 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

RESTO: mão direita em 1 na posição horizontal na frente 

da mão esquerda em B. Mostrar a mão direita parada em 

1. Posteriormente mudar a mão direita em B movendo 

ligeiramente para baixo (Fonte: Elaborado pelo autor). 

 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

RESTO: parte que fica de algo ou de um todo. 

(DICIONÁRIO DIDÁTICO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, 2011). 

 

RESTO NO CONTEXTO DA MATEMÁTICA: é o 

resultado de uma subtração ou em uma divisão é a 

diferença entre o dividendo e o produto do divisor pelo 

quociente. O resto também pode ser chamado de 

“diferença”. Por exemplo, na subtração: 25– 15 = 10. 

Neste caso o 10 é o resto ou diferença.  
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44º SINAL-TERMO 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/ 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

numeração 
 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO: é o conjunto de 

símbolos e regras que permite representar os números. Por 

exemplo, o sistema de numeração em egípcio, maia, 

romano e indoarábico. 
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45º SINAL-TERMO 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO COM A 

FONTE BILÍNGUE 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

numeração 

decimal 
DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL: é o sistema 

de numeração que utilizamos para expressar quantidade. 

Ele tem 10 símbolos (algarismos): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Agrupamos de 10 em 10 para contar. A posição de cada 

algarismo no número é importante. Por exemplo: 111. 

Ler-se: 1 unidade, 1 dezena e 1 centena.  
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46º SINAL-TERMO 

 

SUCESSOR 

 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 
 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃOS 

 

 

 

                          
                      03                     62                  50 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 
 

 

NÚMERO 

 
 

SUCESSOR 

       

 

DESCRIÇÃO DA FORMA 

DO SINAL-TERMO 

 

 

SUCESSOR: mão direita em S horizontal, palma para cima, 
tocar o lado esquerdo do peito, duas vezes. Em seguida com os 

dedos polegar e indicador unidos movê-los na posição 

diagonal. Posteriormente com mão em B, palma a palma mover 

a mão direita, posição horizontal, oposta a mão esquerda 
(Fonte: Elaborado pelo autor).  

 

 

 

 

DEFINIÇÃO DO TERMO 

 
SUCESSOR: que ou quem sucede a alguém. (DICIONÁRIO 

DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA, 2011). 

SUCESSOR: é o número que vem imediatamente após outro 

número. Por exemplo: o sucessor 19 é 20. 
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47º SINAL-TERMO 

 

 

TRIPLO 

 

 

EXEMPLO DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

SIGNIFICADO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

 
 

 

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃOS 

 

 

 

 

                            
                         49                 26               12 

REPRESENTAÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA 

FORMA DO SINAL-

TERMO 

 

 

TRIPLO: mão direita em 3, mover para frente do corpo, 

no espaço neutro. Posteriormente com a mão em 1, palma 

a palma, indicadores inclinados e cruzados, mover para 

frente do corpo. Em seguida com mãos em C, palma a 

palma, próxima uma a outra. Movê-las ligeiramente para 

os lados opostos fechando em S vertical (Fonte: 

Elaborado pelo autor). 

DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

TRIPLO: o triplo de um número é igual a três vezes esse 

número. Por exemplo: 3 x 2 = 6. 

 

 

 


