


Educação Bilingue de Alunos 
Surdos 

Pin- Pró inclusão  - Ciclo de Sábados – 12 de março de 2016 



20 anos de Educação de Surdos  
 

Surdez: diminuição ou impossibilidade de 

 utilizar o sentido da audição devido  

à perca da capacidade auditiva. 

 

O que é a Surdez? 



                 

Audição normal- <20dB  

Deficiência Aud. Ligeira- entre 21 e 40dB  

Surdez Média – entre 41 e 70 dB 

Surdez Severa – entre 71 e 90 dB  

 

 

Surdez profunda – entre 91 e 120 dB 

Cofose – 120dB 

•perturbação lingg ao nível morfológico, sintáctico, 

semântico e pragmático; 

• grandes alterações articulatórias; 

•pouca informação via auditiva, recorre à leitura labial; 

 

 

•ligeira perturbação desenvolvimento   da                                              

linguagem; 

•ouve a sua própria voz; 

•atraso no processo de aquisição da linguagem;                   

•problemas ao nível da fala (articulação e 

entoação); 

 

•perturbação lingg acentuada; 

•necessita de recursos auxiliares para a 

compreensão e produção de linguagem. 

1. Caracterizar a Surdez Graus de Surdez 



 grau de surdez; 

 

 meio envolvente (pais ouvintes/surdos);  

 

 Idade em que surge a surdez; 

 surdez pré-linguística – surdez congénita; 

 surdez pós-linguística – surdez adquirida; 

 

 

 

 

Surdos: grupo heterogéneo 



 

 

Educação Bilingue  

Surdo bilingue – expressa-se em duas línguas  

Língua 
Natural/Materna 
Língua Gestual 

Portuguesa 

Língua Segunda 
Língua do país na 

modalidade escrita 



 A aquisição/desenvolvimento da linguagem das crianças 

surdas, feito em ambiente linguístico em que a língua 

gestual é dominante, é igual à 

aquisição/desenvolvimento da linguagem oral numa 

criança ouvinte; 

 

 a língua materna da criança surda é a língua gestual a 
que é exposta; 

 

 

Surdos: Aquisição da linguagem 



 É fundamental desenvolver, desde o nascimento, uma 

boa comunicação, aproveitando capacidades inatas 

para as aquisições linguísticas. 

 Prioridade ao canal visual: grande investimento na 

língua gestual. 

  Bases sólidas nessa primeira língua. 

Surdos: Aquisição da linguagem 





 Uma vez adquirida uma língua plena, o cérebro da 

pessoa surda é tão complexo como o da pessoa 

ouvinte. 

 

 

 Língua natural numa comunidade  

Surda (os surdos não vivem isolados); 

 

 

 

 Uma língua gestual é uma forma completa de 

comunicação, tal como o são as línguas orais. 

20 anos de Educação de Surdos 

LG – língua visual 



 

 

 

 

 

 

 

 Possui regras internas: gramática, morfologia, sintaxe,… 

 Transmite qualquer ideia ou conceito.  

 Uma língua gestual difere de uma língua oral porque os canais 
de receção e emissão são diferentes (visão/mãos). 

 

LG - língua visual 



 Língua independente da Língua Portuguesa (Latim), com 
uma história (Suécia) e evolução própria; 

 

  Não universal: as línguas gestuais diferem de país para 
país; 

 

 A unidade mais simples de uma língua gestual é o gesto 
– composto por tudo o que fazem as mãos, o rosto e o 
corpo; 

 

 As formas que damos às mãos (configuração), onde as 
colocamos (localização), como as movemos (movimento) 
e o que fazemos com o rosto/corpo têm regras. 

 

Como funciona uma língua 

gestual? 



Educação Bilingue 
Desenvolvimento da leitura 

 o domínio da língua escrita do seu país depende de 
um processo de  ensino/aprendizagem, 
considerando-se uma 2ª língua (L2). 

 

 A L2 só progressivamente se assume como 
componente de igual importância do ensino bilingue. 
 Que resulta na autonomia na procura e obtenção de 

informação e na fruição da leitura, mas também nas 
capacidades expressivas.  

 

 O ensino da L2 prevê o desenvolvimento de 2 
habilidades do acesso a uma língua: 

 - Ler; 

 - Escrever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porquê? 

 A língua de aquisição natural espontânea da criança surda não é uma 
língua oral, a aprendizagem do Português escrito não é apenas o 
conhecimento de um uso secundário do Português oral, mas sim, a 
aprendizagem de uma outra língua; 

 

 O sucesso escolar depende substancialmente do domínio da língua de 
escolarização, escrita; 

 

 O Português escrito é a modalidade de comunicação mais facilmente 
partilhável entre surdos e ouvintes; 

 

 O  domínio do Português escrito potencializa o acesso às experiências e 
realização da Humanidade,…, e permite o acesso pleno aos direitos 
inerentes à cidadania.                                                           Sim-Sim, 2005 

 

Aprendizagem da L2 
Modalidade escrita 



Método global natural 

Significação a partir de um texto 

 - baseado nas vivências e nos interesses do aluno; 

 -  vocabulário adequado; 

 - estruturas sintáticas; 

 - texto acompanhado por gestos que representam 
o escrito 

 

 

Valoração da semantaxe em detrimento da fonologia 

 

 

 

Aprendizagem da L2 
Leitura / Escrita 



Aprendizagem da L2 
Leitura / Escrita 

Leitura Ideovisual 
Elaboração de hipóteses / 

Antecipação relativa ao texto 

Leitura Vocabular 
Identificação de signos 

visuais/palavras  

Leitura Compreensiva 
Decifração e extração do 

 significado 

Domínio da escrita é um processo que, em todas as crianças, se inicia 

antes do ensino formal e se prolonga para toda a vida.  



“A língua escrita é transposição de uma língua oral e não 
de uma língua gestual. Fato que levanta dificuldades 
acrescidas às crianças surdas que têm de aprender a 
correspondência entre oral e escrito e, simultaneamente 
a estrutura dessa mesma língua oral.  

Estas dificuldades estão na origem nos baixos 
desempenhos de leitura apresentados pela maioria da 
população surda.” 

Sim-Sim, 2005 

 

Desenvolvimento da Literacia 



“Joana – Acho que vou desenvolvi em escrever a Língua 

Portuguesa no Futuro. E tu? Acho que não vais 

desenvolvimento que precisas mais de ler e estudar! 
 

Maria – Que piada. Achas que não vou desenvolvimento de 

escrever Língua Portuguesa? No meu futuro. Quero fazer uma 

Pergunta. Porque é que perguntaste muito que tiveste duvida 

de escrever? Acho que estás ciúmes por causa por causa eu já 

escrevo melhor de Língua Portuguesa haha… adoro ler um 

livro porque quero ser escrever bem iguais os ouvintes.” 

Desenvolvimento da Literacia 



 Aquisição da língua gestual de forma natural;  

 Ambiente linguisticamente rico com material 
impresso, abundante e variado; 

 Manuseamento precoce de livros; 

 Leitura a par com adultos Surdos; 

  Leitura e tradução em Língua Gestual é a ponte para 
numa fase posterior as crianças lerem na sua Língua 2.   

Desenvolvimento da Literacia 



Desenvolvimento Psicossocial 

A surdez é considerada um fator de risco para 

posteriores problemas psicológicos, sociais e 

comportamentais 

 

 

 

Vazio emocional 



 Interação com os seus pares e adultos surdos 

 Imersão em ambiente linguístico rico e diversificado  

 

  As crianças surdas profundas, a que não é dado 

acesso à sua língua natural estão em risco de 

privação  da linguagem. 

Desenvolvimento Psicossocial 





20 anos de Educação de Surdos 
Respostas educativas 



 
 
O Docente de LGP é um profissional  
qualificado para lecionar a disciplina 
 de LGP, a primeira língua dos alunos 
 Surdos. 
 
Leciona também a comunidade ouvinte interessada. 
 
Sendo próximo da Comunidade Surda, sensibiliza  
a comunidade maioritária. 

Intérpretes e docentes trabalham em colaboração 
para um saudável desenvolvimento linguístico no 

aluno Surdo. 

Docente de LGP 



 
O Intérprete de LGP é um profissional 
qualificado para a tradução entre a Língua 
Portuguesa e a Língua Gestual Portuguesa, 
trabalhando nos mais variados contextos na 
nossa sociedade.  
 
 Sendo próximo da Comunidade Surda, 
sensibiliza a comunidade maioritária. 

PAPEL DO INTÉRPRETE E DO PROFESSOR 

 Intérprete -  facilitador da comunicação entre intervenientes Surdos e 
ouvintes.  

 Professores das disciplinas - responsável pela turma, em termos 
pedagógicos e de promoção e manutenção da disciplina. 

Intérprete de LGP 



 

• Reuniões de professores/alunos 

 

• Visitas de Estudo 

 

•Ações de Formação/Comunicações 

 

•Festas/apresentações no espaço escolar : 

-Materiais: poemas ou textos literários 

- preparação prévia 

-organizar posicionamento no espaço 

Outros contextos de tradução 

Intérprete de LGP 



 
“Uma língua diferente equivale  

a uma visão do mundo diferente.”  

           (Turner, 1990). 

 

 

 
MANIFESTAÇÕES 

 

Instituições,  

Valores Surdos,  

Efemérides,  

História Surda,  

Literatura Surda (Humor, 

Poesia…) 
 

MINORIA 
 

• Um grupo de pessoas menor em 

número; 

• Salvaguarda os traços que a 

define; 

• Poder social reduzido; 

• Desenvolvimento em separado. 

 

Cultura Surda e identidade 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OY6myMzu-U4


 Comunidade Surda 
 Forças tradicionais: históricas, linguísticas, politicas, económicas, sociais, 

profissionais e os sentidos comuns. 

 Identidade Surda 
 Minoria Linguística – uso da LG para interação, compreensão, diálogo e 

aprendizagem. 

 Cultura Surda 
 Aspetos da sociedade aprendidos ou herdados pelas pessoas – focam-se na 

língua. 

 Associativismo 

 - união de uma minoria linguística; 

 - desenvolvimento ativo da comunidade; 

 - luta organizada e afirmação social; 

 - convívio permanente em homenagem aos “Banquetes 
Surdos (Paris)”. 

 

 

 

 

 

 

Cultura Surda e identidade 



Cultura Surda e identidade 
  Como chamar uma pessoa surda 

 - tocar no ombro; 

 - tocar no joelho; 

 - acenar; 

 - acender e apagar as luzes; 

 - bater com o pé no chão de madeira ou com a 
mão na mesa; 

 - “passar mensagem”. 

 Contactar alguém 

 - videochamada – 3G, internet, SERVIIN(12472); 

 - mensagem; 

 - serviços de interpretação. 

 



• Visitas em casa 

 

• Sinais de alerta 

• Sinais luminosos; 

• Número de emergência – GNR 96 10 10 200. 

 - GNR Beja 962 093 184  

Cultura Surda e identidade 
 



Nome gestual 
Todos os que comunicam com as pessoas surdas são 

“batizados” com um nome gestual. 

 

Como se cria o nome gestual? 

 característica física- sinal, cor dos olhos, cor do cabelo, 
etc.; 

 de um hábito comum - mexer no cabelo, roer as unhas…; 

 da primeira letra do nome ou do nome próprio de um 
gesto para o apelido (Costa, Leite, Mata, Neves); 

 característica da personalidade – simpática, sorridente. 

Cultura Surda e identidade 



Cultura Surda e identidade 
 Outros aspetos a ter em conta… 

 
 

Não usar gestos ou mímica muito agressivos porque 

podem ser mal interpretados;  

 

Falar baixo e articular explicitamente as palavras; 

 

Leitura labial; 

 

Escrita simplificada; 

 

Mímica. 
 

 

Aprender um pouco de LGP com os colegas e alunos!! 

   



 
Noções Básicas de LGP  

 
 
 
 

Aprender fazendo 



Saudações 
 



Saudações 
 



NOME MEU…. 

NOME TEU? 



Verso da fala 



 

Obrigada pela vossa atenção e interesse! 

 

 Margarida Canha 

 Bruna Rodrigues 

FIM 


