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    Editorial 

Lançamento do JORNAL DA EREBAS!  

Neste ano letivo de 2016/2017 em que se publica o jornal da EREBAS, a 

equipa deseja expressar o seu agradecimento ao nosso diretor, Dr. An-

selmo Jorge, pela sua simpatia e disponibilidade na autorização do lan-

çamento da 2.ª Edição do nosso jornal. Expressamos, também, o nosso 

mais sincero agradecimento aos docentes e seus alunos surdos pela pre-

ciosa colaboração que nos têm dado, permitindo assim, a publicação 

deste jornal. Renovamos a nossa gratidão a toda comunidade educativa 

pelo entusiasmo sempre manifestado no desenvolvimento deste projeto. 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg1.recadosonline.com%2F410%2F039.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpuraartesanatos.blogspot.com%2F2011_12_01_archive.html&docid=k-EgWJENoOiDXM&tbnid=3sVauGy20Uo4gM%3A&vet=1&w=310&h=224&bih=621&biw=1280
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O que é a Surdez? 

 A surdez pode ser definida como a impossibilidade ou uma dificuldade em ouvir sons, poden-

do apresentar diferentes tipos e graus de perda auditiva. É causada por diversos fatores, podendo 

ocorrer durante a gravidez, após o nascimento ou por fatores genéticos. Em alguns casos desconhe-

cesse a sua etiologia. 

 

 A deficiência auditiva assume diferentes graus de surdez, variando de individuo para indiví-

duo: grau ligeiro, grau moderado, grau severo ao grau profundo. As pessoas que têm uma surdez 

profunda não ouvem a fala ou outros sons, enquanto outras que têm uma perda auditiva moderada 

apresentam dificuldades ao nível da conversação. 
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Audiograma dos sons familiares 

  

Ao observarmos o audiograma dos sons familiares podemos constatar que os sons da fala são ou-

vidos pelas pessoas que têm uma audição normal ou uma perda auditiva ligeira (até 39 dB). Assim, 

todos aqueles que apresentam uma perda auditiva moderada (entre os 40 dB e os 69 dB) vão apre-

sentar dificuldades na compreensão e expressão oral.  

 

 Para as pessoas com uma perda auditiva severa ou profunda, a Língua Gestual Portuguesa 

(LGP) é, sem dúvida, a língua que lhes permite melhor comunicar com o mundo que as rodeia: com 

os pares e adultos surdos, com os pares e adultos ouvintes falantes de LGP. 
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Tipos de surdez 

Surdez de condução (ou de transmissão): é causada por um bloqueio na transmissão dos 

sons através do ouvido externo ou do ouvido médio. Este bloqueio pode ser provocado pela acu-

mulação de cera nos ouvidos, por otites médias crónicas ou pela perfuração de um tímpano no 

ouvido médio, entre outras causas. Este tipo de perda é parcial e nunca envolve uma perda audi-

tiva significativa, podendo ser tratada através de acompanhamento médico e com intervenção 

cirúrgica. Quando esta resposta falha, a utilização de próteses auditivas para ampliação do som 

é um recurso essencial. 

  

Surdez neurosensorial: quando existe uma lesão no ouvido interno ou nos centros nervosos 

que impede que a informação não seja codificada em sinais elétricos enviados ao cérebro. Este 

tipo de perda é irreversível. Dependendo da sua localização, pode ser: 

· Uma perda auditiva neurosensorial coclear, quando a cóclea não consegue transformar as in-

formações sonoras que recebe do ouvido médio em impulsos nervosos transmitidos pelo ner-

vo auditivo ao cérebro. 

· Uma perda auditiva retrococlear, quando o próprio nervo auditivo é afetado. A informação é pro-

cessada corretamente no ouvido interno, mas o nervo auditivo não consegue transmitir os im-

pulsos nervosos para o cérebro.  

  

Surdez de tipo mista: quando é causada por alterações no ouvido externo ou médio e no ouvi-

do interno. 



 

 5 

O que é Oralismo (oral)? 

A partir do Congresso do Milão (1980), o ensino e a comunicação entre surdos 

e surdos e ouvintes era defendida segundo uma perpetiva oralista, porque se 

entendia que os alunos surdos deviam ser proibidos de usar a sua língua mãe. 

Contudo, alguns professores surdos defendiam que a melhor forma para co-

municarem era através da língua gestual. Após uma intensa luta pelos seus 

direitos, os professores surdos conseguiram, mais tarde, que a comunicação através da língua gestu-

al fosse aprovada.  

 

 

O que é Comunicação Total? 

Comunicação total são as pessoas que utilizam múltiplos meios de comuni-

cação através de recursos linguísticos e não linguísticos como a oralidade, 

gestos, desenhos, sinais, mimica, expressão corporal e facial, leitura e es-

crita, mas não utiliza a LGP. 

 

 

Língua Gestual Portuguesa 

A Língua Gestual (L.G.) é a língua utilizadas por pessoas surdas. Em Portu-

gal, a L.G.P. (Língua Gestual Portuguesa) é a língua da comunidade surda 

portuguesa e foi reconhecida e consagrada na Constituição Portuguesa em 

1997 como a 2ª língua oficial portuguesa 

"Proteger e valorizar a língua gestual portuguesa enquanto expressão cultu-

ral e instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades 

"(Decreto-lei nº 123/97, artigo 74º, alínea h) ”. 

 As Línguas Gestuais são línguas vivas e dinâmicas, como o são as línguas orais que estão em 

constante evolução. 

Que tipos de comunicação? 
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Na ESVF os alunos surdos, os professores, os formadores e intérpretes de LGP e as Assistentes 

Operacionais têm um nome gestual. 

O nome gestual faz parte da Língua e da Cultura Surda e tal como as pessoas ouvintes oralizam o 

seu nome, as pessoas surdas são “batizadas”, desde pequenas, com um nome gestual. 

 

O nome gestual pode nascer a partir de uma característica física ou psicológica da pessoa surda (por 

ex.: nariz curvado, sinal no queixo ou temperamento da pessoa), da primeira letra do nome ou do no-

me próprio (por exemplo, Estrela), de um gesto para o apelido (Costa, Leite, Mata, Neves, Santos), 

ou ainda de uma característica ou personalidade da pessoa. 

E as pessoas ouvintes (amigos ou familiares) também podem ter um nome gestual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prof.ª Paula Duarte 

                  (óculos meus) 

 

 

 

 

 

 

 

         Prof.ª Cristina Miranda 

           (cheiro a “Sabonete”) 

Língua Gestual 
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  Língua ou Linguagem? 

Diz-se sempre língua gestual e nunca linguagem gestual, tal como se diz língua portuguesa e não 

linguagem portuguesa. 

A LGP, como todas as Línguas, tem uma gramática própria e um dicionário próprio, que se dá pelo 

nome de Gestuário e Dicionário de Língua Gestual Portuguesa, em que os significados aparecem 

sob a forma de gestos. Pelo facto de ter uma gramática e um dicionário, a forma de comunicar dos 

surdos portugueses chama-se Língua Gestual Portuguesa (LGP), e não linguagem gestual, uma 

vez que a linguagem não tem regras fixas, nem dicionário. 

 

A LGP é Universal? 

 NÃO. A Língua Gestual não é Universal. Cada país possui uma Língua Gestual própria, co-

mo possui também a sua própria língua oral/escrita. Por exemplo: 

- Língua Brasileira de Sinais (LBS) 

- Langue des Signes Française (LSF) 

- American Sign Language (ASL) 

 Porém existe uma língua gestual que é utilizada entre os surdos de todos os países para po-

derem comunicar. Essa língua é conhecida como língua internacional. 

 

Datilologia ou Alfabeto Manual 

A datilologia é o alfabeto da Língua Gestual. A cada letra desse alfabeto corresponde uma configu-

ração manual que pode ser utilizada para representar nomes próprios das pessoas, cidades, rios…, 

quando não existe gesto associado. Por exemplo, para nomear a pessoa “Cristina”, utiliza-se a dati-

lologia quando não se conhece o nome gestual. 
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 A fonologia da Língua Gestual Portuguesa estuda as configurações e os movimentos dos ele-

mentos envolvidos na produção dos gestos. 

 

 O que é denominado de palavra ou item lexical nas línguas orais-auditivas recebe, nas línguas 

gestuais, o nome de gesto, o qual é formado a partir da combinação do movimento das mãos com um 

determinado formato num determinado lugar, podendo esse lugar ser uma parte do corpo ou um es-

paço em frente ao corpo. 

 

 A fonologia da língua gestual portuguesa estuda as configurações e os movimento dos gestos. 

Existe uma palavra que cria um gesto, por ex: a palavra casa e o gesto é CASA. 

 

 

 

 

 

 

 

Os Parâmetros da língua gestual portuguesa: 

- A configuração da mão 

 

- O movimento 

 

- A localização (onde está situado) 

 

- A orientação (descreve a orientação) 

 

- A expressão facial e corporal 

O que é Fonologia da LGP? 

Casa 

(letra “b”) 

(mão) 

(corpo) 

(tronco) 

(cabeça) 

(braço) 

(sobrancelha     boca        dentes            olhos            língua   nariz   testa  queixo) 
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A configuração da mão – São feitas pela mão dominante (mão direita para os destros) ou pelas du-

as mãos dependendo dos gestos. Os gestos JANEIRO, TRABALHAR e BICICLETA têm a mesma 

configuração da mão “G”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A configuração da mão 

O movimento 

O movimento – A LGP pode ter movimento ou não. Nas palavras citadas em baixo: IRMÃO, AZUL e 

MÊS os gestos têm movimento, mas na letra “B” o gesto não tem movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO TRABALHAR BICICLETA 

IRMÃO 

BOM 

AZUL MÊS 

Tem movimento 

Não tem movimento 
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A localização – é o lugar da mão predominante configurada, que pode tocar alguma parte do corpo 

ou estar num espaço neutro vertical. Os gestos CONVÍVIO, GRUPO são feitos no espaço neutro e o 

gesto JANEIRO é realizado na testa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A localização 

A orientação 

A orientação – os verbos IR e VIR tem a mesma orientação com sentidos opostos, assim como os 

verbos ACENDER (luz) e APAGAR (luz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVIVIO GRUPO 

IR 

APAGAR ACENDER 

VIR 

JANEIRO 
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A expressão facial e corporal – a configuração tem como traço diferenciador também a expressão 

facial e corporal como o gesto TRISTE. Há o gesto feito com a bochecha para designar SURDO. 

A expressão facial e corporal 

TRISTE 

SURDO 
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"Comemorar O Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa" 

 Comemora-se anualmente a 15 de novembro o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. 

 Para assinalar esta data a formadora de Língua Gestual Portuguesa (LGP) desenvolveu uma 

sensibilização aos alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico subordinado ao tema 

“A importância da LGP na comunicação entre surdos e ouvintes”. Foram apresentadas as histórias "O 

Amigo Especial do Gui” e "O menino Surdo”. 

 Os professores que acompanharam os alunos manifestaram muito agrado por esta sensibiliza-

ção, agradecendo à professora Helena Freitas e à formadora de LGP pela sua visita. 

 Foi uma experiência tão interessante e enriquecedora para todos que teremos de repetir mais 

ações de sensibilização à nossa comunidade educativa. 

DIA NACIONAL DA LGP 

15 nov 2016 

 Distribuição de folhetos + portas de chaves 

No final, foram distribuídos aos 

alunos um folheto sobre o Dia 

Nacional da LGP e um mini por-

ta de chaves em LGP, feito pela 

formadora. 
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 Neste ano letivo de 2016/2017, a formadora da EREBAS promove uma sensibilização/

formação de Língua Gestual Portuguesa (LGP) aos alunos ouvintes do ensino pré-escolar e do 1.º 

Ciclo (JI Horta Nova, JI/EB Lumiar e EB Prista Monteiro). Pretende-se com esta  formação levar as 

crianças ouvintes a sentirem-se mais confiantes na comunicação com as pessoas surdas, durante as 

suas atividades quotidianas e de tempos livres. Estes serão os primeiros passos na comunicação 

com as pessoas surdas.  

 Os alunos têm manifestado, ao longo das aulas, um grande interesse  pela LGP, desejando 

sempre aprender mais gestos. Assim continuaremos no 2º período a promover a LGP, junto das nos-

sas crianças ouvintes. 

SENSIBILIZAÇÃO / FORMAÇÃO DA LGP 

Novembro 2016 a junho 2017 

JI /  
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 Muitos alunos surdos sentem dificuldades em se integrar na dinâmica de uma escola, por faze-

rem o seu percurso escolar do ensino básico maioritariamente, em turmas só com alunos surdos.  

 

 Quando entram para o ensino secundário, ficam inibidos e levam tempo para se adaptarem a 

convi-ver com os colegas ouvintes.  

Alguns testemunhos de alunos surdos: 

 

"No passado, nunca consegui lidar com os ouvintes e nem partilhar. Odiava, pensava que eles eram 

iguais mas mais tarde, comecei perceber que as coisas eram diferentes e experimentei lidar e parti-

lhar com eles, na verdade, respeitavam me."  

          Bernardo Teixeira / 11.º13ª 

 

 

 

 

 

 

Escola Secundária de Vergílio Ferreira 

 

“Sinto-me melhor na escola daqui em Carnide porque sou integrada com ouvintes nas todas as aulas 

e sinto-me ser como ouvinte mas aprendi com atraso em Inglês e em Português e fiquei desiludida na 

outra escola onde estive e depois de entrar aqui porque não concordo com os alunos surdos do 2.º 

Ciclo não podem ter aulas de Inglês, e os do 3.º Ciclo não têm aulas de Francês por causa de LGP e 

não fui integrada na aula de Português por isso tenho dificuldades de vocabulário. A mim, isso doí. 

Quero que os surdos aprendem bem igual como ouvintes.” 

  

        

  Ganna Kindrak / 11.º 6ª 

ARTIGO DE OPINIÃO  

Alunos surdos do ensino secundário  
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PASSATEMPOS 

Jogos e muito mais! 

Vamos aprender os gestos natalícios: 

Feliz Natal 

Pai Natal 

Árvore de Natal 

Bom Natal 

Prenda de Natal 



 

 16 PASSATEMPOS 

Observa e liga os gestos à palavra correspondente. 

 Bom Natal 

 

 

 

 

 Pai Natal 

 

 

 

 

 Feliz Natal 

 

 

 

 

 Árvore Natal 

 

 

 

 

 Prenda de Natal 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 17 PASSATEMPOS 

O Presépio... 

Pinta o presépio, recorta e cola 
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Neste Natal a EREBAS do Agrupamento de Escolas Vergílio 

Ferreira deseja-vos... 

 


