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Língua de Sinais Brasileira
Volume 1: Sinais de A a H

Sucessor do premiado Deit-Libras, 
aprovado pela Feneis e distribuído a 70 mil crianças surdas.

Versão expandida e revisada com dobro de sinais,  
Nova ortografia, e Bibliografia compreensiva e atualizada.
Novo Paradigma de Dicionarização das Línguas de Sinais  

baseado nas Neurociências Cognitivas.
Manual ensina como ler e escrever sinais de Libras.

Subdicionário Inglês-Português-Libras abre a Libras ao mundo,  
e o mundo em Inglês ao surdo brasileiro.

Índice semântico agrupa sinais por campos temáticos.

Forma dos sinais: 
•	 ilustrada (em estágios com setas de movimento)
•	 descrita em sua estrutura:
	 –	 fonológica (qual é a composição quirêmica precisa)
	 –	 morfológica (como morfemas codificam e modulam o significado)
	 –	 icônica (como o sinal materializa visualmente seu significado)
•	 escrita em SignWriting (como escrever os sinais)
•	 mapeada em sua validade geográfica em todas as regiões do Brasil

 Significado dos sinais:
•	 ilustrado (com humor revelando como o significado inspira a forma)
•	 descrito em verbetes:
	 –	 indexados em Português (com soletração digital em Libras) e Inglês 
	 –	 classificados em gramática
	 –	 definidos e explicados em sentido
	 –	 exemplificados em frases apropriadas
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Língua de Sinais Brasileira
Volume 2: Sinais de I a Z

Sucessor do premiado Deit-Libras, 
aprovado pela Feneis e distribuído a 70 mil crianças surdas.

Versão expandida e revisada com dobro de sinais,  
Nova ortografia, e Bibliografia compreensiva e atualizada.
Novo Paradigma de Dicionarização das Línguas de Sinais  

baseado nas Neurociências Cognitivas.
Manual ensina como ler e escrever sinais de Libras.

Subdicionário Inglês-Português-Libras abre a Libras ao mundo,  
e o mundo em Inglês ao surdo brasileiro.

Índice semântico agrupa sinais por campos temáticos.

Forma dos sinais: 
•	 ilustrada (em estágios com setas de movimento)
•	 descrita em sua estrutura:
	 –	 fonológica (qual é a composição quirêmica precisa)
	 –	 morfológica (como morfemas codificam e modulam o significado)
	 –	 icônica (como o sinal materializa visualmente seu significado)
•	 escrita em SignWriting (como escrever os sinais)
•	 mapeada em sua validade geográfica em todas as regiões do Brasil

 Significado dos sinais:
•	 ilustrado (com humor revelando como o significado inspira a forma)
•	 descrito em verbetes:
	 –	 indexados em Português (com soletração digital em Libras) e Inglês 
	 –	 classificados em gramática
	 –	 definidos e explicados em sentido
	 –	 exemplificados em frases apropriadas
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