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1

APRESENTAÇÃO

Este manual é produto da dissertação de Nívea Maria Ximenes
de Matos aprovada no Programa de Mestrado Diversidade e
Inclusão da Universidade Federal Fluminense/UFF. Vincula-se
ao Grupo de Pesquisa do CNPQ, Produção de Materiais
Didáticos Acessíveis para Pessoas com Deficiências em
Contextos Formais e Informais de Educação, do Núcleo de
Educação Especial e Inclusiva da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro/UERJ.

Pretende-se com este trabalho orientar aos profissionais do
atendimento educacional especializado e equipes de apoio
pedagógico à inclusão acerca da possibilidade do uso da Língua
Brasileira de Sinais com crianças com síndromes que não
oralizam, sobretudo no período da Educação Infantil.

A metodologia foi desenvolvida pela autora docente/
pesquisadora que é surda, usuária e profunda conhecedora da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Em sua pesquisa com
crianças com síndromes, e em particular com a síndrome de
Cornélia de Lange identificou os avanços cognitivos,
linguísticos e sociais das crianças atendidas após o acesso a
LIBRAS.
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Ressalta-se ainda a importância da participação de docentes e
pesquisadores surdos nas redes públicas de ensino, que podem
contribuir com o ensino de uma língua visual não só para
alunos com surdez, mas também para outros que embora
ouvintes não consigam se expressar pela Língua Portuguesa
Oral. E a partir do acesso a LIBRAS possam ter garantido seu
desenvolvimento linguístico, cognitivo e suas competências e
habilidades sociais de interação.

Profa. Dra. Edicléa Mascarenhas Fernandes

2



2

O QUE É A SÍNDROME CORNÉLIA DE

LANGE?

A Síndrome Cornélia de Lange (CDLS) é uma síndrome
congênita. Isso significa que está presente no indivíduo desde o
seu nascimento, causando uma gama de deficiências físicas,
cognitivas e de desenvolvimento. A CDLS ocorre em
aproximadamente 1 a cada 30.000 nascimentos. Os efeitos
variam de brandos a severos e afetam ambos os sexos
igualmente, em todas as raças e origens étnicas.

Pesquisadores identificaram múltiplos genes que, quando
alterados, causam a CDLS. Estas mudanças genéticas
(chamadas de mutações) ocorrem em indivíduos com CDLS
que geralmente não estão presentes em seus pais.

O diagnóstico de CDLS é inicialmente clinico baseado em
sinais e sintomas observados através de uma avaliação por um
médico, incluindo exames físicos, histórico médico e testes
laboratoriais. Já existem testes genéticos para a maioria dos
genes, no entanto é necessário que um especialista (Geneticista)
faça a solicitação do teste genético chamado EXOMA
identificando os genes.

Assim como em outras síndromes, os indivíduos com CDLS
apresentam fortes semelhanças uns com outros. Características
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típicas incluem baixo peso no nascimento (frequentemente
abaixo de 2,450 kg) crescimento lento, baixa estatura e tamanho
de cabeça pequena. Características faciais comuns incluem
sobrancelhas que se unem ao centro, cílios longos e um nariz
pequeno apontado para cima, e lábios finos inclinados para
baixo. Outras características podem incluir excesso de pelo no
corpo e mãos e pés pequenos.

Problemas Médicos Clínicos Mais Comuns

Refluxo gastroesofágico
Defeitos no coração
Convulsões
Dificuldades de alimentação
Problemas de visão
Perda auditiva Falta de braços, antebraços ou dedos
são encontrados em alguns indivíduos.

Incapacidade Intelectual

Problemas cognitivos

Incapacidade intelectual de leve a profunda (C.I. < 50)

Transtorno De Línguagem

Ausência de linguagem
Alternação de comunicação verbal, pior expressiva do
que compreensivo
Grave afetação sintática

Alteração De Conduta

Rejeição social e contato físico
Estereotipias, rolando
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TEA / Autismo
Agressividade (50%), autoagressividade
Hiperatividade (40%)
Distúrbio do sono

De acordo com a associação de Cornélia de Lange há
problemas comportamentais e de comunicação e desafios
cognitivos frequentemente existem e podem variar em
severidade.

Nem todos os indivíduos com CDLS apresentam todos os sinais
e sintomas mencionados.
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O QUE É A LÍNGUA DE SINAIS

BRASILEIRA - LIBRAS

A língua de sinais brasileira é uma língua usada pela
comunidade surda brasileira. É uma língua reconhecida pela Lei
10.436/2002 e pelo Decreto 5.626/2005. Essa língua é visual-
espacial, ou seja, se realiza no espaço com articuladores visuais:
as mãos, o corpo, os movimentos e o espaço de sinalização. É
língua usada entre os surdos, a partir do momento em que
acontece o encontro surdo-surdo. As escolas, as associações dos
surdos, os pontos de encontros são locais em que a comunidade
surda se encontra e usa a sua língua. Quase que em paralelo
iniciaram-se os estudos e as pesquisas sobre o processo de
aquisição da linguagem em crianças surdas filhas de pais surdos
(MEIER, 1980; LOEW, 1984; LILLO-MARTIN, 1986;
PETITTO, 1987). Essas crianças apresentam o privilégio de
terem acesso a uma língua de sinais em iguais condições ao
acesso que as crianças ouvintes têm a uma língua oral-auditiva.
No Brasil, a língua de sinais brasileira começou a ser
investigada na década de 80 (FERREIRA-BRITO, 1986) e a
aquisição da língua de sinais brasileira (KARNOPP, 1994) nos
anos 90 (QUADROS, 1995).

6



Por que usar LIBRAS com crianças com Síndromes que

não oralizam?

A Língua de Sinais por ser um sistema padronizado, atende
melhor as necessidades de comunicação; a língua de sinais, ao
ressignificar a palavra, fornecendo uma representação visual
junto com o som, acelera o potencial para que a comunicação
verbal aconteça; a língua de sinais dá uma possibilidade
comunicativa à criança, diminuindo assim os níveis de
frustração e aumentando a autoestima.

Os trabalhos realizados com os alunos mostram que a Língua de
Sinais é um fator que colabora muito para o desenvolvimento
cognitivo e comunicativo em crianças sem comunicação verbal,
pois acreditamos que a Língua de Sinais incentiva o contato
visual através da atenção aos movimentos, antes da criança ser
capaz de coordenar todos os movimentos necessários à fala.

Metodologia do uso da LIBRAS – Língua Brasileira de

Sinais para o Desenvolvimento de Crianças que

apresentam Síndromes e não oralizam

No caso de crianças com síndromes, a parceria torna-se entre o
professor e a família e fundamental. Pois a família precisa ser
orientada quanto à importância da aquisição de uma língua
natural pela criança, que interfere não somente na comunicação,
mas também na organização do pensamento.

As Aulas de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais

A LIBRAS, sendo uma língua natural, tem um papel
fundamental no desenvolvimento cognitivo e social da criança.
Ela regula o comportamento e é fundamental ao
desenvolvimento das funções mentais superiores.

Crianças com diversas deficiências são pessoas que demandam
um ensino cuidadoso e comprometido com o avanço escolar.
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Por isso a criação de uma Metodologia de Ensino ajuda a
professora a organizar suas aulas e a acompanhar o progresso
de cada aluno.
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METODOLOGIA DE ENSINO: ETAPAS

DO PROCESSO

1 - Aulas de LIBRAS individual

Ilustração: Aline Gomes da Silva

Aulas de LIBRAS individual tem o objetivo de desenvolver os
sinais básico da LIBRAS e estimular a motricidade e o campo
visual.

2 - Aulas de LIBRAS individual com a Professora e a
Fonoaudióloga
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Ilustração: Aline Gomes da Silva

Aulas de LIBRAS individual com a professora e com a
fonoaudióloga no caso de um aluno ouvinte dependendo do seu
quadro sindrômico, esta aula tem o objetivo de colaborar no
desenvolvimento da comunicação e estimular a audição junto
com a LIBRAS, é um fator que colabora muito para o
desenvolvimento cognitivo e comunicativo em crianças sem
comunicação verbal, pois acreditamos que a Língua de Sinais
incentiva o contato visual através da atenção aos movimentos,
antes da criança ser capaz de coordenar todos os movimentos
necessários à fala.

3 - Aulas de LBRAS em Grupo/Turma

Ilustração: Aline Gomes da Silva
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Aulas de LIBRAS com os colegas de turma tem como objetivo,
além de desenvolver os sinais e a gramática da LIBRAS,
possibilitar a interação com esses colegas, portanto, exercitar a
comunicação da forma mais espontânea possível.

4 - Aulas de LIBRAS para os pais

Ilustração: Aline Gomes da Silva

Objetiva que os pais tenham acesso e aprendam todo o
conteúdo que seus filhos estão tendo, através de planejamento
do programa bilíngüe, pois muitos pais não sabem como se
comunicar com seus filhos criando um conflito familiar.

5 - Aulas de LIBRAS com os pais e filhos juntos

Ilustração: Aline Gomes da Silva

Num outro momento, os pais também têm aulas de Língua de
Sinais com os professores surdos e seus filhos, e dessa forma
possibilita um diálogo mais efetivo entre pais e filhos.
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6 - Orientação aos pais

Ilustração: Aline Gomes da Silva

É realizado quinzenalmente um trabalho de orientação aos pais
sobre o entendimento a respeito da deficiência, para realizar um
trabalho de sensibilização e informação, auxiliando a família na
compreensão e no enfrentamento da realidade.

No caso de alunos ouvintes com quadro sindrômico, essa
parceria torna-se fundamental, pois a família precisa ser
orientada quanto à importância da aquisição de uma língua
visual.

Informação que é fundamental para o desenvolvimento e serve
como conhecimento prévio que ajuda a otimizar o aprendizado
escolar.
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ALFABETO MANUAL

Ilustração: Aline Gomes da Silva
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OS PRINCIPAIS PARÂMETROS DA

LIBRAS

A LIBRAS como qualquer outra língua tem sua regra
gramatical, um sistema próprio que dá o significado do Sinal,
sem ele o sinal não tem sentido.

São eles os parâmetros:

Configuração das Mãos
Expressão facial e corporal
Movimento
Ponto de articulação
Orientação/Direcionalidade

Configuração de Mãos é a forma em que a mão faz o sinal, veja
o quadro das configurações de Mão abaixo:
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Ilustração: Aline Gomes da Silva

Expressão facial e Corporal e a Expressão da Face - os sinais
são feitos junto com a expressão facial e corporal, para
identificar melhor os sinais, este é um parâmetro muito
importante na LIBRAS pois sempre trabalha com o contexto da
sentença, principalmente ao trabalhar com crianças.
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Ilustração: Aline Gomes da Silva

Exemplo:

Ilustração: Aline Gomes da Silva

Ponto de Articulação - É o lugar onde a Mão configurada toca
em alguma parte do corpo ou está em um espaço neutro em
frente ao corpo.
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Ilustração: Aline Gomes da Silva

Movimento - Existem sinais que possuem movimento ao
sinalizar e outros não.

Exemplo:

PARAR

Ilustração: Aline Gomes da Silva

COMER
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Ilustração: Aline Gomes da Silva

NÃO PODE BATER

Ilustração: Aline Gomes da Silva

ONTEM PASSEAR BOM?

Ilustração: Aline Gomes da Silva
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Direcionalidade - Os sinais podem ter uma direção e a inversão
desta pode significar ideia de oposição, contrário ou
concordância número-pessoal.

Exemplo:

Ilustração: Aline Gomes da Silva

Obs.: Ao trabalhar com a criança os sinais têm que estar no
contexto da frase, não fazer sinais isolados, precisa sempre
trabalhar com pequenas frases, usar o movimento do corpo e
expressões faciais bem claras para que a criança entenda.

Dependendo do grau sindrômico da criança podemos trabalhar
com a frase no passado, presente e futuro, mas começando pelo
presente:

Exemplo:

Ao estar numa festa junina com a criança:

VOCE GOSTAR FESTA-JUNINA
QUER PIPOCA?
PIPOCA BOM
PIPOCA RUIM
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No passado:

ONTEM VOCE ESCOLA AMIGO BRINCAR?

Sinalizando sobre do tempo, colocar a criança para olhar na
janela e sinalizar:

HOJE CHOVE (colocar a mão da criança fora da
janela para sentir o pingo da chuva)
SOL FORTE CALOR

Levar a criança ao ar livre, levar para passear, ir no parquinho,
na praça e sinalizar.

CÉU BONITO
VAMOS BRINCAR
OLHA O CACHORRO

Sentença AFIRMATIVA

Ilustração: Aline Gomes da Silva

Sentença NEGATIVA
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Ilustração: Aline Gomes da Silva

Sentença INTERROGATIVA

Ilustração: Aline Gomes da Silva
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7

OS PRINCIPAIS SINAIS

Neste capítulo apresentamos os sinais básicos do dia a dia,
como também um sistema de código que permite assistir o
vídeo em LIBRAS, através do seu celular, para facilitar no
aprendizado de cada sinal.

Para visualizar os vídeos em LIBRAS:

Na maioria dos dispositivos, a leitura acontece de maneira
automática, pois o sistema reconhece o código naturalmente.
Para usar o QR Code (ao lado de cada imagem), basta abrir o
aplicativo da câmera do seu smartphone e apontá-la para o
código, aguardando 3 segundos. Após isso, vai surgir a opção
para seguir o link contido no código e ao clicar, será
encaminhado diretamente para o vídeo.

QR CODE:

O código QR (abreviado de Quick Response Code) é a marca
registrada de um tipo de código de barras matricial (ou código
de barras bidimensional ) projetado pela primeira vez em 1994
para a indústria automotiva no Japão.
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