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Resumo 

A história da Língua Gestual Portuguesa (LGP), enquanto língua privilegiada 

na educação de alunos Surdos, foi acompanhada de momentos de avanço e recuo 

que condicionaram significativamente o desenvolvimento educativo do Surdo e, 

consequentemente, as formas de apropriação dos conteúdos curriculares. A 

criação do léxico de especialidade em LGP é um dos suportes educativos que 

pontua esses momentos da história da língua da comunidade Surda. No estudo, 

são analisados assuntos relacionados com a forma e os mecanismos adoptados 

pelas escolas de Surdos para incluir os alunos Surdos no processo de identificação 

de gestos para conteúdos artísticos em LGP, de modo a identificarmos as 

estratégias adoptadas pelas escola e percebermos em que medida tais estratégias 

contribuem para que o aluno aceda aos conteúdos curriculares com maior 

propriedade e com níveis de complexificação conceitual cientificamente 

adequados. Tendo como pressuposto o facto de o aluno Surdo pertencer a uma 

comunidade minoritária, com língua e cultura próprias (Skliar, 2001a; Coelho, 

2010), a perspectiva teórica do estudo é construída numa base discursiva que 

articula os pressupostos epistemológicos dos paradigmas socioantropológico e 

cultural da surdez, e fenomenológico-interpretativo e sociocrítico, através de uma 

abordagem metodológica qualitativa onde procuramos discutir a forma como as 

escolas concebem o lugar do aluno Surdo no processo de criação do léxico de 

especialidade e como tais práticas impactuam no processo educativo deste.  

Os dados recolhidos a partir da assistência a aulas e da realização de 

entrevistas semi-estruturadas a alunos Surdos, professores ouvintes, intérpretes de 

LGP e membros do colectivo de Direcção de duas escolas de Surdos, foram alvo 

de análise de conteúdo, da qual resultou a discussão sobre as questões centrais do 

nosso trabalho. As conclusões finais indicam que as escolas envolvem o aluno 

Surdo no processo de criação do léxico de especialidade em LGP, que recorrem 

ao léxico criado para mediar as aulas, que adoptam metodologias bilingues, e que 

o recurso a tais práticas contribui para o desenvolvimento de competências 

cognitivas e metacognitivas do aluno, melhora os índices de desempenho dos 

actores educativos, estimula a aprendizagem e eleva os níveis motivacionais na 

relação educativa. 

 

Palavras-chave: Educação de Surdos; Educação bilingue; Ensino de conteúdos 

artísticos; Léxico de especialidade em LGP; Glossário em LGP.  

  



 
 

Résumé 

 

 
L‟histoire de la langue des signes portugaise (LGP), en tant que langue privilégiée 

dans l‟éducation des élèves sourds, est marqué par des périodes de progrès et de 
revers, des moments d‟avancement et de recul qui ont profondément conditionné 
le développement éducatif des sourds, autant que les formes d‟appropriation du 

contenu des programmes. La création du lexique de spécialité de la LGP c‟est un 
des supports pédagogiques qui a été sérieusement affecté par ces moments de 

ĺ histoire de la langue de la communauté Sourde. 
 
Dans cette étude sont analysées les questions liées avec la forme et les 

mécanismes adoptés par les écoles des sourds, pour insérer les élèves sourds dans 
le processus d‟identification des signes pour les programmes artistiques en LGP. 

Nous avons essayé d'identifier les orientations adoptées par les écoles, et cela 
nous permet de percevoir que ces stratégies permettent aux élèves d'accéder au 
contenu du programme avec plus de propriété et dans des niveaux de complexité 

conceptuelle qui ne soit pas minimaliste. 
 

Ayant par hypothèse le fait que l‟élève sourd appartient à une communauté 
minoritaire, avec sa propre langue et culture (Skliar, 2001a; Coelho, 2010) la 
perspective théorique de l'étude est construite sur une base discursive qui articule 

les conjectures épistémologiques des paradigmes socio-anthropologiques et 
culturels de la surdité, phénoménologique-interprétative et sociocritique. Dans 

une approche qualitative nous essayons de discuter la façon comme les écoles 
placent l‟élève Sourd dans le processus de création du lexique de spécialité et de 
l‟impact de ces pratiques sur le processus éducatif. 

 
Les éléments rassemblés à partir de la réalisation d'entretiens semi-structurés avec 

six élèves sourds, deux  professeurs entendants, cinq interprètes/traducteurs de la 
LGP et deux membres de la direction de deux écoles de sourds, montre que les 
écoles engage le étudiante sourd dans le processus de création du lexique de 

spécialité de LGP, et que l'utilisation de telles pratiques contribue au 
développement des compétences, cognitifs et métacognitifs dans l‟élève, 

rétablisse les indices de performance des acteurs de l‟éducation, stimule 
l‟apprentissage et augmente les niveaux de motivation dans la relation éducative. 
 

Mots-clés: Éducation des sourds; Éducation bilingue; Enseignement de contenus 
artistiques; Lexique de spécialité en LGP; Glossaire en LGP. 

 

 

  



 
 

Abstract 

The history of the Portuguese Sign Language (LGP), as a privileged language 

in the education of Deaf students, was accompanied by moments of advancement 

and retreat that significantly conditioned the educational development of the Deaf 

and, consequently, the forms of appropriation of curricular contents. The creation 

of the specialty lexicon in LGP is one of the educational supports that punctuates 

these moments in the history of the language of the Deaf community. In this 

study, subjects related to the form and mechanisms adopted by Deaf schools are 

analyzed to include Deaf students in the process of identifying signs for artistic 

content in LGP, in order to identify the strategies adopted by the schools and to 

understand to what extent strategies contribute to the student's access to the 

curricular contents with greater ownership and with scientifically adequate levels 

of conceptual complexity. Based on the assumption that the Deaf student belongs 

to a minority community, with their own language and culture (Skliar, 2001a; 

Coelho, 2010), the theoretical perspective of the study is built on a discursive 

basis that articulates the epistemological assumptions of socio-anthropological 

and cultural paradigms of deafness, and phenomenological-interpretative and 

sociocritical, through a qualitative methodological approach where we try to 

discuss how the schools conceive the place of the Deaf student in the process of 

creation of the specialty lexicon and how these practices impact on its educational 

process. 

The data collected from attending classes and conducting semi-structured 

interviews with Deaf students, hearing teachers, LGP interpreters and members of 

the management group of two schools for the Deaf, were the subject of content 

analysis, which resulted in the discussion on the core issues of our work. The final 

conclusions indicate that the schools involve the Deaf student in the process of 

creating the LGP specialty lexicon, using the lexicon created to mediate classes, 

adopting bilingual methodologies, and that the use of such practices contributes to 

the development of cognitive and metacognitive competences of the student, 

improves performance index of educational actors, stimulates learning and raises 

motivational levels in the educational relationship. 

 

Key words: Education of the Deaf; Bilingual education; Teaching of artistic 

contents; LGP Specialty lexicon; Glossary in LGP. 

 

 

 

 



Agradecimentos 

Em memória, Joaquim Muengua. Pai, tão cedo partiste, não pudeste 

acompanhar o crescimento da árvore cuja semente lançaste, hoje partilho os frutos 

desta „árvore‟ para qual muitas foram as pessoas que contribuíram para o seu 

crescimento, regando, podando ou trabalhando a terra. 

À Júlia Quembo, mãe, hoje compreendo melhor e valorizo as razões pelas 

quais abdicaste da sua vida pessoal e escolar para investires nas dos seus filhos/as. 

Hoje digo de „viva voz que este trabalho também é seu‟. 

À Gisela Conceição, esposa e companheira, que sempre soube marcar 

presença neste percurso, dando força e encorajando para continuar na caminhada, 

mesmo quando a solidão e a distância imperavam nunca deixaste de dizer 

„estamos juntos‟.  

À Luana, Lugiany, Iverson e Shelsea, filho/as que pacientemente tiveram de 

aprender a conviver com a ausência, mesmo quando nalgumas vezes recorríamos 

às tecnologias de comunicação. Sei que a tecnologia não substitui a presença 

física, o que não é fácil para todos nós. 

À minha Orientadora Professora Doutora Orquídea Coelho, pelos 

ensinamentos, a paciência, o apoio, o encorajamento e a força dados, 

principalmente nos momentos em que parecia já não se vislumbrarem soluções 

para os problemas que fomos enfrentando ao longo do percurso académico. 

Agradeço de forma especial, enquanto Coordenadora do Domínio Educação e 

Surdez, Bilinguismo e Língua Gestual, pelo facto de ter desempenhado um papel 

preponderante para a minha integração académica e social, pela disponibilidade e 

prontidão para apoiar em tudo que estivesse ao seu alcance. 

Ao meu Co-orientador Professor Doutor Jorge Pinto, pelas palavras de 

encorajamento para prosseguir com o projecto, a paciência, os ensinamentos 

partilhados na construção do trabalho e a experiência de uma relação humana que 

transcende a dimensão académica. O resultado deste trabalho a si devo Professor 

Jorge. 

Aos alunos Surdos, intérpretes, professores, membros do colectivo de direcção 

das escolas por terem aceitado participar no estudo e partilhar experiências de 

uma riqueza e valor ímpares. Este trabalho é vosso também… Obrigado pela 

disponibilidade, amabilidade e prontidão para satisfazerem às minhas solicitações 

e preocupações, muito devo a cada um de vós.  

Aos Colectivos de Direcção das duas escolas por terem anuído sem hesitação 

o nosso pedido de realização do estudo. 

Aos encarregados de educação dos alunos Surdos por terem consentido a 

realização das entrevistas. 



 
 

A todos os professores da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCEUP), principalmente àqueles com os quais 

trabalhei nas diferentes unidades curriculares. Não tenham dúvidas, todos vós sóis 

parte integrante desta „árvore‟ que hoje vemos o „fruto‟. Serei eternamente grato 

pelos ensinamentos que partilharam e as experiências que proporcionaram ao 

longo do percurso estudantil.  

À Ilda Xavier, aos meus irmãos, familiares e amigos pelo apoio moral dado ao 

longo da formação.  

Aos estudantes Surdos e ouvintes do curso de Licenciatura em Língua de 

Sinais de Moçambique (LLSM) pelos ensinamentos e partilha de experiências que 

contribuíram para o meu crescimento profissional.  

Aos funcionários da FPCEUP, sem excepção, pelo apoio e disponibilidade 

manifestados para solucionar problemas e satisfazer as minhas preocupações, 

desde o primeiro contacto que tive com a faculdade.  

À direcção do curso de LLSM e ao Departamento de Formação de Professores 

e Estudos Curriculares da Faculdade de Educação da Universidade Eduardo 

Mondlane, pelo incentivo e apoio prestados.  

À Reitoria da Universidade Eduardo Mondlane e à Direcção da Faculdade de 

Educação (FACED), pelo acompanhamento e apoio prestados. 

Ao Instituto de Bolsas de Estudo e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 

Ensino Superior e Técnico Profissional, pelo financiamento da Bolsa.  

Sem excepção, agradeço a todos que, directa ou indirectamente, 

acompanharam e contribuíram para que este percurso chegasse ao estágio que 

hoje testemunhamos. 



Índice de abreviaturas  

EREBAS – Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos 

FACED – Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane 

FPCEUP – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

do Porto 

LG – Língua Gestual 

LGP – Língua Gestual Portuguesa 

LLSM - Licenciatura em Língua de Sinais de Moçambique  

LSM - Língua de Sinais de Moçambique    

LV – Língua Vocal 

UAAS – Unidade de Apoio à Educação do Aluno Surdo 

UEM – Universidade Eduardo Mondlane 

UC - Unidade Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice 

INTRODUÇÃO ............................................................................................... 13 

CAPÍTULO I: APRESENTAÇÃO DA IDEIA CENTRAL E JUSTIFICAÇÃO 

DA INVESTIGAÇÃO ..................................................................................... 21 

1.1. Tema da pesquisa .............................................................................. 22 

1.2. Objecto de estudo .................................................................................. 24 

1.3. Problema de pesquisa e questão orientadora ......................................... 27 

1.5. Motivações pessoais e pertinência do estudo para o campo científico  . 30 

1.6. Pertinência do estudo face ao estado da arte  ......................................... 32 

CAPÍTULO II: QUADRO CONCEPTUAL .................................................... 37 

2.1. Referencial teórico: A urgência de romper com as „fronteiras imateriais‟ 

sobre a surdez ............................................................................................... 38 

2.1.1. Integração e inclusão escolares: questionando o lugar do aluno Surdo e 

da LG na educação de Surdos ...................................................................... 39 

2.1.2. Educação bilingue: o bilinguismo e o estatuto da língua gestual ....... 43 

2.1.3. A investigação científica no domínio da educação e surdez: A 

necessidade de estar no terreno de ouvidos tapados e olhos abertos ............ 45 

2.1.4. Ensino de conteúdos artísticos e o desenvolvimento de competências 

cognitivas: a surdez como realidade biossocial ............................................ 48 

2.1.5. Criação do léxico de especialidade em LGP: percursos e desafios .... 52 

2.1.6. Orientação paradigmática: paradigmas fenomenológico-interpretativo 

e sociocrítico................................................................................................. 56 

2.1.7. Paradigma socio-antropológico da surdez: a educação de Surdos 

enquanto campo de fluxos epistemológicos ................................................. 60 

CAPÍTULO III: QUADRO METODOLÓGICO ............................................. 64 

3.1. Abordagem metodológica: Os desafios da acção investigativa e a 

entrada em território alheio – a neutralidade ouvinte em questão ................ 65 

3.1.1. Tipologia do estudo quanto a natureza, aos objectivos e a abordagem: 

Construindo a forma para entrar no espaço epistemológico da escola de 

surdos............................................................................................................ 66 

3.1.2. A observação como método: Quando pesquisar pressupõe „ouvir com 

os olhos, falar com as mãos e olhar com olhos de ver‟ ................................ 67 

3.1.3. Observação directa: etnografia como técnica e notas de terreno  ....... 72 



 
 

3.1.4. Observação indirecta: a entrevista compreensiva como técnica ........ 77 

3.1.5. Análise de dados - Técnica de análise de conteúdo: O desafio de 

(re)construir a informação interpretada num contexto de Surdez  ................ 80 

3.1.6. O local da pesquisa, a escolha dos sujeitos, acções desenvolvidas e 

questões éticas .............................................................................................. 84 

CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS ............................... 89 

4.1. Análise e discussão de dados: práticas educativas e LGP, distanciando-se 

do ouvintismo ................................................................................................... 90 

4.2. Processo de identificação de léxico de especialidade em LGP ............. 91 

4.2.1. Participação do/a aluno/a ................................................................ 92 

4.2.2. Participação do professor ................................................................ 94 

4.2.3. Participação da intérprete e de outros interlocutores educativos  .... 95 

4.2.4. Participação da comunidade surda .................................................. 97 

4.2.5. Importância do envolvimento do aluno .......................................... 98 

4.2.6. Trabalho colaborativo ..................................................................... 99 

4.2.7. Validação do gesto ........................................................................ 101 

4.3. A LGP na sala de aula ......................................................................... 103 

4.3.1. Experiência do professor no trabalho com Surdos ....................... 103 

4.3.2. O trabalho do intérprete ................................................................ 106 

4.3.3. Importância do léxico de especialidade ........................................ 107 

4.4. Estratégias de criação de léxico de especialidade em LGP ................. 109 

4.4.1. Criação/organização de glossários ................................................ 109 

4.4.2. Existência de uma equipa de apoio/coordenação.......................... 111 

4.4.3. Envolvimento e articulação com parceiros/colaboradores............ 113 

4.4.4. Intervenientes e modos de trabalho............................................... 114 

4.5. Léxico de especialidade no exercício profissional .............................. 115 

4.5.1. Dificuldades do/a professor/a........................................................ 116 

4.5.2. Dificuldades do/a intérprete .......................................................... 118 

4.5.3. Implicações cognitivas no aluno ................................................... 120 

4.6. Léxico de especialidade na apropriação dos conceitos ....................... 121 

4.6.1. Facilidade na apropriação ............................................................. 122 

4.6.2. Facilidade no trabalho docente ..................................................... 123 



 
 

4.6.3. Melhoria do rendimento do aluno ................................................. 125 

4.6.4. Elevação do desempenho do intérprete......................................... 126 

4.7. Desafios na criação de léxico .............................................................. 128 

4.7.1. Dificuldades na relação professor/intérprete................................. 128 

4.7.2. Escassez de formações para docentes ........................................... 131 

4.7.3. Escassez de léxico de especialidade.............................................. 133 

4.7.4. Contratação de professores ........................................................... 137 

4.8. Tentando emitir um olhar reflexivo, mas não comparativo, sobre as duas 

escolas......................................................................................................... 139 

APRECIAÇÕES CONCLUSIVAS................................................................ 143 

BIBLIOGRAFIA............................................................................................ 150 

Documentos legislativos............................................................................. 159 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

  



14 
 

A história da educação dos Surdos em Portugal e dos primórdios da língua 

gestual portuguesa (LGP) nas escolas datam de 1823, ano em que é fundado o 

primeiro instituto de Surdos no país, o Real Instituto de Surdos e Cegos 

(Carvalho, 2015, 2019; Martins, Ferreira & Mineiro, 2012). Mesmo antes da 

fundação do instituto há registos de que “diversas pessoas se dedicavam à 

instrução de surdos no país” (Carvalho, 2019: 31), contudo, se considera que a 

LGP “terá nascido nesta escola” (Carvalho, 2015: 4). 

  Apesar de os Surdos “terem desenvolvido naturalmente uma comunicação 

gestual nas escolas e nas associações, só no final dos anos 1970 se reconheceu 

que aquela comunicação parecia ter características próprias de uma língua” 

(Martins, Ferreira & Mineiro, 2012: 41), perdendo, a partir daí, “o seu estatuto 

de ilícito” e passa “a ser lentamente aceite pelos educadores” (ibidem).  

A nível das políticas educativas, a partir de 1997 a LGP e a educação 

bilingue começam a configurar o processo de ensino e o espaço da escola, quer 

em termos de investimento na produção de materiais em LGP assim como no 

ensino da LGP, tal como ilustra o ponto número 2 do artigo 74, da Lei 

Constitucional 1/97, ao referir que “na realização da política de ensino 

incumbe ao Estado proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto 

expressão cultural e instrumento de acesso à educação e da igualdade de 

oportunidades” (Lei Constitucional 1/97, 1997: 5164). 

Como forma de concretizar o que estava plasmado na Constituição, são 

criadas, a partir do despacho 7520/98, as Unidades de Apoio à Educação de 

Alunos Surdos (UAAS) e definidas as condições para o seu funcionamento.  

As UAAS se constituíam como um recurso pedagógico das escolas com 

alunos Surdos, tinham como principal objectivo aplicar estratégias educativas 

que privilegiavam modalidades bilingues, preconizava a integração do ensino 

da LGP e do ensino da língua portuguesa na modalidade escrita, previa a 

integração de professores de LGP, embora adoptasse a designação reducionista 

de „formadores de LGP‟ para se referir a estes profissionais. Em termos 

práticos esta medida veio abrir espaço para que o “professor surdo e o 
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intérprete de LGP [entrassem] oficialmente nas escolas” (Martins, Ferreira & 

Mineiro, 2012: 41). 

Importa referir que no princípio da década da 1990, o Instituto Jacob 

Rodrigues Pereira já adoptava, nas práticas educativas, o método bilingue por 

reconhecer as potencialidades linguísticas da LGP e a “importância das 

comunidades linguísticas de referência” (Carvalho, 2007: XIII), o que se 

conjuga com o facto de os professores terem entendido que a LGP é uma das 

“condições necessárias à educação de jovens surdos” (ibidem). 

As Escolas de Referência para Educação Bilingue de Alunos Surdos 

(EREBAS) foram instituídas através do Decreto de lei nº 3/2008, de 7 de 

Janeiro, e criadas num contexto em que se registava o crescimento da 

população estudantil Surda nas escolas em diferentes níveis de ensino em 

Portugal. A criação das EREBAS se constitui como um mecanismo de resposta 

à necessidade de se promover a igualdade de oportunidades no sistema escolar 

para crianças e jovens, através da criação de soluções diferenciadas com a 

pretensão de tornar a escola de Surdos um espaço significativo, aberto à 

diversidade e à equidade. 

O Decreto 3/2008 reafirma, com clareza, a pertinência de docentes de LGP 

com habilidades específicas para o exercício profissional, cria e enquadra a 

unidade curricular (UC) LGP na carga horária semanal. Estas medidas 

ampliam o desenvolvimento de competências comunicativas em LGP e abrem 

espaço para a consolidação da comunidade Surda na escola (Carvalho, 2007).  

Os pressupostos que nortearam a criação do Decreto 3/2008 foram 

posteriormente alterados pelo Decreto de Lei 54/2018 de 6 de Julho, que veio 

introduzir um novo conceito de inclusão, o qual pode vir a pôr em causa o 

funcionamento das EREBAS e até mesmo conduzir ao seu esvaziamento de 

alunos surdos a curto ou médio prazo. Contudo, nas Escolas 

Artísticas/EREBAS nas quais desenvolvemos o nosso trabalho, tudo se 

manteve inalterado no presente ano lectivo, até ao momento, não tendo, os 

efeitos dessa nova legislação, interferido com a nossa pesquisa. 
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Para a materialização de tais intensões as escolas de Surdos devem se 

mobilizar no sentido de definirem medidas e estratégias de actuação, que 

permitam oferecer oportunidades de aprendizagem através da implementação 

de metodologias de ensino bilingues e acessíveis aos alunos Surdos (Pinto & 

Coelho, 2013; Carvalho, 2015).  

No quadro das políticas educativas se assiste uma mudança radical do 

paradigma da educação, atendendo a que foi decretado pelo 3/2008 que a LGP 

deve ser assumida como a língua privilegiada na mediação da aprendizagem de 

alunos Surdos, o que é conjugado com a necessidade de formar técnicos 

especializados para actuarem nesse contexto. 

Com o reconhecimento da língua da comunidade Surda emergem outras 

necessidades relacionadas com adopção efectiva da LGP na sala de aula e a 

criação do léxico de especialidade em LGP1 para as diferentes disciplinas do 

currículo (Carvalho, 2015; Sá Correia, 2018), situação esta que trouxe 

implicações relacionadas com a forma como os conteúdos eram mediados na 

sala de aulas e a maneira através da qual o aluno se apropriava dos conceitos 

nas diferentes temáticas curriculares.   

O estatuto da LGP, enquanto língua privilegiada para a educação de alunos 

Surdos, redimensionou o protagonismo atribuído ao aluno na sala de aulas, na 

medida em que as práticas educativas e a comunicação passaram a ser 

modeladas por via da LGP (Apêndice 5), o que fez com que os professores 

tivessem de leccionar as aulas em LGP, deu lugar a emergência da necessidade 

de se produzirem meios de ensino que atendessem à modalidade bilingue e de 

ampliar o trabalho a nível da criação de léxico de especialidade em LGP. 

                                                                 
1 O conceito de léxico de especialidade que adoptamos é fornecido por Carvalho, que se refere ao gesto 

ou conjunto de gestos de uma determinada área do saber criados com o propósito linguístico/didáctico de 

traduzir conceitos a ela associados em LG. “A lexicologia é a disciplina que se ocupa [do estudo] do 

léxico e das palavras [gestos]. A lexicologia estuda as palavras [gestos] em todos” os seus aspectos 
(Carvalho, 2015: 98). A lexicografia “é definida como arte de escrever um dicionário ou a ciência de 

elaboração de um dicionário. A lexicografia serve como armazém de informação recolhendo informação 

a partir de diferentes fontes e apresenta-a no âmbito dos utilizadores do dicionário. A lexicografia não 

tem outra relevância além da sua aplicação prática”. Embora as duas áreas tenham preocupações comuns , 

a lexicografia depende muito da lexicologia” (Carvalho, 2015: 98-99). Assim, no âmbito do presente 
estudo é definido como material lexicográfico em LGP todos os recursos que funcionem como 

repositórios de gestos e que podem ser utilizados pela comunidade escolar e os demais interessados. 
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O Decreto de Lei reitera que a educação do aluno Surdo deve ocorrer em 

ambientes bilingues para permitir que ele evolua em termos linguísticos a nível 

da LGP, aceda ao currículo e cultive os marcadores culturais Surdos, pelo que 

será necessário, para o efeito, que esteja inserido numa comunidade linguística 

de referência constituída por crianças, jovens e adultos Surdos. A existência de 

uma comunidade linguística que utiliza a LGP “promove condições adequadas 

ao desenvolvimento desta língua e possibilita o desenvolvimento do ensino e 

da aprendizagem” (Decreto de Lei 3/2008: 159) do aluno Surdo, pelo que 

constituiu nossa preocupação, no âmbito do estudo, reflectir sobre os desafios 

decorrentes da escassez de léxico de especialidade para as várias unidades 

curriculares, principalmente as que integram conteúdos relacionados com a 

área artística. 

O estudo que culminou com a elaboração desta Dissertação tinha uma 

natureza exploratória, pelo que a identificação do objecto de estudo foi 

motivada por questões pessoais e profissionais. As questões pessoais se 

prendem com o facto de ser uma pessoa com alguma experiência no campo do 

ensino das artes, e as questões profissionais estão relacionadas com o facto de 

trabalhar num curso de Licenciatura em Língua de Sinais de Moçambique 

(LLSM) e ter sido confrontado com situações de escassez de léxico de 

especialidade em Língua de Sinais de Moçambique (LSM) para várias 

disciplinas do curso. 

Assim, o projecto de pesquisa foi construído tendo como objecto de estudo 

o processo de identificação de gestos para conteúdos artísticos nas EREBAS, 

por entendermos que seria um mecanismo que permitiria analisar as estratégias 

que as escolas de Surdos adoptavam para garantir o acesso ao currículo e aos 

conteúdos das diferentes unidades curriculares com recurso à LGP. No 

contexto do ensino artístico [técnico], e atendendo à pertinência de se 

implementar a modalidade de mediação alicerçada no bilinguismo e às 

especificidades das diferentes temáticas, surge a necessidade de identificação 

de novos gestos e enriquecer o léxico de especialidade em LGP, de modo a 
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garantir que o acesso aos conteúdos seja feito de uma forma que não 

prejudique os alunos Surdos. 

A respeito da criação do léxico de especialidade em LGP para as diferentes 

unidades curriculares, Carvalho anota que a “utilização do gesto faz parte de 

um processo natural que começa com a necessidade de comunicar ideias, 

conceitos e sentimentos, o que leva à selecção de gestuantes que entrem em 

acordo acerca da adoção de gestos para comunicar essas ideias” (Carvalho, 

2015: 80).  

Assim, para o ensino de conteúdos artísticos em LGP em contexto de 

trabalho com alunos Surdos é necessária a existência de gestuantes 

competentes na LGP – intérpretes ou adultos gestuantes – e de especialistas 

dos conteúdos – professor da disciplina, que irão trabalhar no sentido de 

construir a base lexical com os gestos de especialidade (Carvalho, 2015; Sá 

Correia, 2018) para permitir que a facilitação e a apropriação dos conteúdos 

artísticos possibilitem a “criação de espaços de reflexão e de formação” (Lei 

54/2018: 2924) que propiciem o desenvolvimento dos alunos Surdos a nível da 

LGP. 

Partindo do pressuposto de que as EREBAS adoptam estratégias 

pedagógicas concebidas e aprimoradas localmente (Pinto & Coelho, 2013), a 

criação de ambientes bilingues possibilita a emergência de vários gestos nas 

diferentes unidades curriculares, parte dos quais podem confundir o aluno na 

compreensão dos conceitos que estão sendo abordados. Reiteramos que a 

abordagem que fazemos nesta Dissertação é, exclusivamente, referente à 

criação do léxico de especialidade em LGP.  

A respeito da existência de vários gestos sobre o mesmo conteúdo na 

escola, Carvalho anota que tal situação “pode colocar exigências 

desnecessárias aos alunos que têm de se adaptar a diferentes gestos utilizados 

por diferentes professores/formadores enquanto aprendem o exigente 

vocabulário da área” (Carvalho, 2015: 85) de especialidade, pelo que será 

importante a escola de Surdos e a comunidade Surda desencadearem 

mecanismos de padronização dos gestos. 
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A problemática no estudo visava procurar compreender em que medida os 

mecanismos adoptados para a inclusão dos alunos surdos no processo de 

identificação/atribuição de gestos/sinais para termos específicos de conteúdos 

artísticos, do 10º ao 12º anos, permitem uma participação efectiva e a 

consequente apropriação dos respectivos conceitos nas escolas que ministram 

cursos de artes visuais. 

A selecção das escolas para a realização do estudo teve a ver com o facto 

de estas integrarem uma população estudantil Surda, por propiciarem 

ambientes bilingues e por adoptarem práticas pedagógicas que privilegiem a 

modalidade visuo-espacial. Acresce a estes elementos o facto de as escolas 

possuírem larga experiência no trabalho com alunos surdos e por integrarem, 

no seu quadro de pessoal, um leque variado de profissionais que intervêm na 

educação do aluno Surdo. 

Os objectivos do projecto de pesquisa estavam estruturados em duas 

dimensões, o geral e os específicos. O objectivo geral do projecto de pesquisa 

visava analisar o processo de inclusão dos alunos surdos na identificação de 

gestos para termos específicos de conteúdos artísticos, do 10º ao 12º anos, nas 

escolas que ministram o ensino artes visuais em Portugal. 

A seguir indicamos os objectivos específicos do projecto. 

 Identificar os mecanismos adoptados para envolver os alunos Surdos na 

identificação de gestos para conteúdos artísticos; 

 Descrever como se processa o envolvimento dos alunos surdos, 

professores e intérpretes no processo de identificação de gestos para conteúdos 

artísticos;  

 Construir uma análise descritiva sobre as estratégias adoptadas pelas 

escolas para envolver os alunos surdos na identificação de gestos para 

conteúdos artísticos; e 

 Descrever a forma como as estruturas administrativas das escolas se 

mobilizam com vista à criação de condições para a aprendizagem, de modo a 

tornar a escola uma referência para os alunos Surdos. 
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Importa salientar que algumas acções, que tínhamos definido como 

mecanismos para a concretização dos objectivos específicos, tiveram de sofrer 

algumas alterações para acomodarmos e adaptarmo-nos à realidade e às 

condições impostas pelo terreno, para permitir maior proximidade com o 

objecto de estudo (Quivy & Campenhoudt, 2005; Silva, 2010). 

A presente Dissertação está estruturada em capítulos, 4 (quatro) apresenta 

referências bibliográficas e apêndices.  

No capítulo I, apresentação da ideia central do projecto e justificação da 

pesquisa, são partilhados elementos relacionados com a temática da pesquisa, o 

objecto de estudo, o problema de pesquisa, a questão orientadora, as 

motivações pessoais, a pertinência do estudo para o campo científico e o estado 

da arte.  

O capítulo II, Quadro conceptual, é constituído pelo referencial teórico que 

orientou as diferentes fases do estudo – projecto, desenho da pesquisa e 

elaboração da Monografia –, onde cruzamos elementos relacionados com os 

paradigmas da educação do Surdo, o ensino de conteúdos artísticos, questões 

atinentes ao desenvolvimento cognitivo do Surdo e aos aspectos relacionados 

com a criação do léxico de especialidade em LGP.   

No capítulo III, Quadro metodológico, são apresentados elementos 

relacionados com os procedimentos e as técnicas adoptadas para a recolha, a 

sistematização e análise dos dados. É de salientar que para a recolha de dados 

realizamos 15 (quinze) entrevistas semiestruturadas/compreensivas (Apêndices 

I e IX) a alunos surdos, professores ouvintes, intérpretes de LGP e membros do 

colectivo de direcção das escolas (Apêndice VI). Realizamos 2 (duas) 

assistências à aula em turmas de alunos Surdos e onde os conteúdos estavam 

sendo abordados com recurso à LGP (Apêndices V, VII e VIII). 

 O capítulo IV, Análise e discussão, são apresentados os dados e discutidos 

com recurso a técnica de análise de conteúdo (Apêndice X). E por último são 

apresentadas as apreciações conclusivas, as referências bibliográficas e os 

apêndices.  
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Nas apreciações conclusivas apresentamos, através das reflexões e 

inferências produzidas com base nos dados recolhidos, as ilações tiradas a 

partir da análise de dados.  

As referências bibliográficas são constituídas pelo material bibliográfico e 

legislativo que consultamos nas diferentes fases do projecto e da elaboração da 

Dissertação. Os apêndices sãos constituídos por materiais que produzimos 

antes, durante e depois do trabalho de campo e estão agrupados num tomo à 

parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: APRESENTAÇÃO DA IDEIA CENTRAL E 

JUSTIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 



22 
 

1.1. Tema da pesquisa 

A temática da Dissertação resulta de um exercício de procura pela percepção 

de aspectos que podem enformar o nível de complexificação na abordagem de 

conteúdos artísticos em contextos de educação a alunos Surdos nas escolas que 

leccionam cursos artísticos em Portugal. Sendo a LGP uma língua 

imprescindível para a educação de crianças, adolescentes e jovens surdos, 

prevalecem desafios no âmbito da educação visto que exige aos sistemas escolar 

e educativo um olhar sobre a surdez e o Surdo numa perspectiva diferenciadora, 

atendendo à necessidade de se aumentar o léxico de especialidade em LGP 

(Carvalho, 2015).  

Tendo em conta a realidade educativa nas EREBAS, se alia o facto de as 

línguas gestuais (LG) e as línguas vocais (LV) comportarem estruturas 

gramaticais diferentes, aspectos que, quando não merecerem a atenção devida, 

podem impactuar negativa e significativamente sobre os objectivos da 

aprendizagem e no desenvolvimento de competências cognitivas no aluno Surdo 

(Sá Correia, 2018; Vaz, 2013; Coelho, 2010; Amaral, Coutinho & Martins, 

1994; Prata, 1980). 

Neste contexto, e por conta do processo de interpretação da LV para a LG, e 

vice-versa, determinados conceitos podem ser alterados comprometendo a 

compreensão e assimilação de conteúdos programáticos da parte do aluno 

Surdo, ou então não provocar neste “uma curiosidade epistémica” (Teske, 2001: 

143), atendendo a que o mecanismo de activação da estrutura cognitiva nos 

alunos surdos é diferente da dos ouvintes (Sá Correia, 2018).  

É de salientar que as EREBAS, sendo um mecanismo de „desenvolvimento 

curricular‟2“constituem uma resposta educativa especializada com o objectivo 

                                                                 
2 O conceito de desenvolvimento curricular que adoptamos é o fornecido por Pacheco J. (2001) que se 

refere ao “processo de construção [de currículo] que envolve pessoas e procedimentos”, caracterizando-se 
como “um processo interpessoal que reúne vários actores com diferentes pontos de vista sobre o ensino e 

aprendizagem e com poderes, explícitos ou implícitos, de decisão curricular. A noção de desenvolvimento 

curricular refere-se sobretudo ao seu processo de construção, isto é, à concepção, implementação e 

avaliação” (64). O desenvolvimento curricular “é um processo complexo e dinâmico que equivale a uma 

re(construção) de tomada de decisões de modo a estabelecer-se, na base de princípios concretos, uma ponte 
entre a intenção e a realidade, ou melhor, entre o projecto socioeducativo e o projecto didáctico” (Pacheco 

J., 2001: 65). 
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de implementar o modelo de educação bilingue, enquanto garante de acesso ao 

currículo nacional comum” (Lei 54/2018: 2923), o que, para o efeito, irá exigir 

das escolas que se transformem “num espaço dinâmico, plural e agregador de 

recursos humanos e materiais, mobilizando (...) os saberes e as competências 

existentes na escola, valorizando, assim, os saberes e as experiências de todos” 

(Lei 54/2018: 2919). 

Com a criação das EREBAS, em 2008, o envolvimento dos intérpretes no 

processo de ensino-aprendizagem constituiu um mecanismo de suporte 

pedagógico preponderante, mas também se assumiu, em termos práticos, como 

uma forma de “adequação do currículo dos alunos surdos com o ensino 

bilingue” (Decreto de Lei 3/2008: 158), o que é conjugado com a “formação de 

docentes com habilitação própria para a docência de LGP” (Lei 21/2008: 2520) 

a fim de se construir um sistema educativo cuja acessibilidade aos conteúdos 

programáticos é garantida com recurso à LGP (Carvalho, 2015).  

Este leque de factores acaba conferindo ao processo de ensino-aprendizagem 

a necessidade de um diálogo permanente entre os diferentes actores educativos, 

ao permear um despertar no sentido da criação de um sistema de negociações 

pedagógicas/socioeducativas efectivamente articuladas e que se retroalimentam, 

admitindo que existem na educação do Surdo, de certo modo, um conjunto de 

interesses e “relações de força [que conflituam na busca de uma] verdadeira 

mudança” (Perrenoud, 2004: 146-148), mudança esta que, no caso do nosso 

estudo, estaria relacionada com a adopção do modelo bilingue e a pertinência da 

criação do léxico de especialidade em LGP. 

Assim, a materialização da escola bilingue só poderá ser alcançada com a 

“adesão [efectiva] dos actores [imbuídos da] cultura de negociação” 

verdadeiramente instalada na escola (Perrenoud, 2004: 146-148), sem se temer a 

desordem que daí resultar, para permitir que se discutam as diferenças numa 

perspectiva de alteridade, mas sem a “tentativa de erradicação das [mesmas] 

diferenças” (Gomes, 2010: 55), daí que tais diálogos devem se fundamentar no 

pressuposto da ausência de discursos hegemónicos (Skliar, 2001a; Pacheco e 

Caramelo, 2005).  
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Foi na espectativa de percebermos a natureza da “dialogicidade” (Teske, 

2001) que se estabelece na relação entre os diferentes actores que intervêm na 

educação do aluno Surdo que formulamos como tema da Dissertação Análise do 

processo de inclusão do aluno surdo na identificação de gestos para conteúdos 

artísticos do 10º ao 12º anos. 

 

1.2. Objecto de estudo 

A definição do objecto de estudo resultou de um exercício de reflexão 

contínua a fim de definirmos, com alguma clareza, o que pretendíamos 

investigar. Conceber um projecto de pesquisa sem delimitar claramente o que se 

pretende pesquisar pode concorrer para a falência do respectivo projecto, pelo 

que se torna fundamental começar com um trabalho antecedido de uma reflexão 

clara “sobre o que se procura saber e a forma de o conseguir” (Quivy & 

Campenhoudt, 2005: 22). 

Porém, na pesquisa do fenómeno educativo, a identificação do que se 

pretende pesquisar não se afigura uma acção simples, traduzida pelos desejos de 

quem deseja conduzir a pesquisa. Pelo contrário, é um exercício complexo na 

medida em que remete o pesquisador para um “processo de gestão de incertezas, 

constrangimentos e dilemas” (Silva S., 2010: 25) resultantes do contacto entre o 

pesquisador e o que se deseja pesquisar, visto que a construção do objecto de 

estudo “não pode ser um subproduto do método, [e] o contrário também não é 

aceitável” (ibidem).  

Ademais, o objecto de estudo emerge da realidade que se pretende estudar, 

consubstanciado pelo facto de, na investigação fenomenológica de abordagem 

qualitativa, as ocorrências serem estudadas tal como são “„percepcionadas‟ 

(observadas) mais pelos olhos daqueles que as experimentaram do que pelos 

olhos de observadores externos”, evitando “observações com pressupostos a 

priori dos fenómenos a estudar”, privilegiando “o contexto em que [os mesmos] 

ocorrem” (Tuckman, 2012: 679-680) e destacar os significados que os actores 

atribuem as tais ocorrências.  
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Atendendo a que a definição do objecto de estudo é conjugada com “um 

quadro de referências ontológicas, epistemológicas, teóricas e metodológicas” 

(Silva S., 2010: 25), tal acção não deve configurar uma atitude emolduradora no 

sentido de “permitir que os métodos utilizados na recolha dos dados influenciem 

ou alterem o que se está a tentar estudar” (Tuckman, 2012: 679) a fim de 

acomodar os interesses do pesquisador.  

Deste modo, sendo a escola bilingue um espaço social e cultural, a 

identificação de gestos para conteúdos artísticos se assume como um processo 

corporizado por narrativas multiformes, cujos autores partilham experiências e 

trocas distintas, onde a existência do Surdo não pode ser dissociada da 

colectividade mas entendida num campo de justificações no qual o “sentido é 

bricolado pelos actores [educativos - aluno Surdo, professor, intérprete, entre 

outros]” (Magalhães & Stoer, 2007: 136). É neste quadro de relações e 

interacções educativas que se deve atentar para a qualidade dos fenómenos, visto 

que os mesmos podem “condensar uma quantidade de informação sobre as 

línguas gestuais, sobre a cultura surda e as comunidades dos surdos” (Carvalho, 

2015: 71) que quando minimizados podem diluir o nível de compreensão.  

Com a instituição das EREBAS surgem outros problemas relacionados com 

a formação dos professores em LGP, a profissionalização e presença do 

intérprete na sala de aulas, bem como a necessidade de enriquecer o léxico em 

LGP para os conteúdos de várias disciplinas curriculares (Carvalho, 2015; Pinto 

& Coelho, 2013). Isto faz com que as escolas levem a cabo acções concretas e se 

mobilizem no sentido de irem ao encontro das particularidades educativas do 

aluno Surdo, através adopção de metodologias de ensino que privilegiem a 

visuo-espacialidade, a adopção do bilinguismo e da LGP como língua 

privilegiada de ensino. 

A criação das EREBAS configurou um novo quadro de relações 

socioeducativas e profissionais, na medida em que o aluno Surdo passa a ser 

assumido no espaço da escola com base num elemento diferenciador e não 

discriminador, visto que a surdez deixa de ser encarada como deficiência, são 

abandonadas as práticas tendentes a rotular os indivíduos Surdos “como 
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ouvintes defeituosos, seres incompletos e incapazes” (Gomes, 2010: 49), mas 

sim encarados como pessoas com capacidades cognitivas e linguísticas, 

pertencentes a uma comunidade produtora de cultura e com língua própria 

(Skliar, 2001a; Coelho, 2010; Sá Correia, 2010).  

Tal como anotam Pinto e Coelho (2013) a adopção do modelo da educação 

bilingue amplia a tarefa dos educadores em termos de comprometimento na 

condução do processo educativo, na medida em que passam a “construir os seus 

próprios métodos na procura de novos instrumentos, com vista a um eficaz 

desenvolvimento cognitivo das crianças [e jovens] Surdas[os]” (Pinto e Coelho, 

2013:192), mobilizando, para o efeito, recursos e mecanismos que visam 

“potenciar a aprendizagem formal [destes]” (Vaz, 2013: 217).  

As EREBAS “ao incluir[em] o diferente [o Surdo] numa perspectiva que 

reconhece essa diferença [ser Surdo] parece permitir compreender melhor o 

significado da diferença [Surdez] em si, isto é, interrogar a escola até no seu 

papel institucional” (Vaz, 2013: 227), uma vez que cabe a escola “reconhecer a 

mais valia da diversidade dos seus alunos, encontrando formas de lidar com essa 

diferença” (Lei 54/2018: 2918). 

Este facto remete a escola para o redimensionamento das suas formas de 

actuação e a necessidade de democratização e diferenciação das relações 

pedagógicas e educativas, ao ter de privilegiar a “participação das pessoas 

envolvidas [através da] identificação e organização colectiva dos actores” 

(Perrenoud, 2004: 39) no processo educativo, para que seja alargado o campo de 

participação destes na vida da escola com vista a uma mudança participada.  

É com base no pressuposto da necessidade de envolver os actores educativos 

que reiteramos que “não se muda uma escola contra a vontade das pessoas que a 

constituem [pais-alunos-os profissionais]”, visto que estes são “afectados por 

políticas de educação” (Perrenoud, 2004: 138-139), embora a diferentes níveis. 

Entendemos que existe, nestas palavras de Perrenoud, uma clara alusão à 

necessidade de se privilegiar a negociação contínua e permanente no espaço da 

escola, através da criação de plataformas que possibilitem a circulação dos 

discursos sobre a diferença e das políticas da diferença (Stoer & Magalhães, 
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2005), se evite o cultivo de “uma visão limitada do mundo” atendendo “à 

especificidade de cada um” [Surdo-ouvinte] (Gomes, 2010: 57-60).  

É no quadro da especificidade do aluno Surdo, descrita por Gomes, e em 

reconhecimento da necessidade de privilegiar a diferenciação na educação do 

surdo, apontada por Stoer e Magalhães, alicerçados na pretensão de 

compreendermos as nuances que enformam o quadro de relações didáctico-

pedagógicas em escolas de Surdos, que definimos como objecto de estudo o 

processo de identificação de gestos para conteúdos artísticos nas EREBAS. 

 

1.3. Problema de pesquisa e questão orientadora 

A história da educação escolar de Surdos nos mostra que, a nível dos 

métodos e da língua de ensino adoptados para cumprir as finalidades de natureza 

pedagógica, foi corporizada por avanços e recuos que na sua maioria estão 

relacionados com os pressupostos ouvintistas3. Tal como ilustra o Congresso de 

Milão, realizado em 1880, “durante o qual foi dado como facto provado que o 

uso da linguagem gestual impediria ou dificultaria a aquisição da linguagem 

oral” nos Surdos (Prata, 1980: 59). 

As posições do Congresso de Milão denunciam o privilégio dado ao método 

oralista e o condicionalismo a que esteve sujeito o processo de aprendizagem do 

Surdo, visto que a LG não era encarada “como língua de competência plena 

para o surdo” nem assumida “como suporte cognitivo para o desenvolvimento 

das funções mentais superiores” (Sá, 1999: 38). 

É no final da década de 1970 que se começa  

“a questionar, na maioria dos países, a educação em escolas especiais para a 

totalidade de alunos surdos e foram iniciadas experiências de integração, não 

apenas pelas dificuldades decorrentes da surdez, pelo „déficit biológico‟, mas 
que além dessas são acrescentadas as decorrentes „do handicap social‟” 

(Silvestre, 2007: 49-50). 

                                                                 
3 O conceito de ouvintismos que adoptamos na presente Dissertação é fornecido por Skliar (2001a) que se 

refere “as representações dos ouvintes sobre a surdez e sobre os surdos”, configurado por “discursos 

hegemónicos” que se traduzem pelo conjunto de construções, preconceitos e estereótipos “dos ouvintes, a 
partir do[s] qual[is] o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte” numa clara 

pretensão de manter a exclusão e criar uma “comunidade subalterna” (15-16). 
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Estes questionamentos deram lugar à integração de alunos Surdos nas 

escolas regulares e nas turmas de alunos ouvintes, onde o ensino era realizado 

sem a observância da adopção de métodos pedagógicos adequados à modalidade 

visuo-espacial.    

Em contraposição à perspectiva integracionista, e depois do modelo de 

educação inclusiva, surge o modelo do ensino bilingue que se assume como uma 

abordagem educacional que advoga o princípio de que a aprendizagem do Surdo 

deve ocorrer em duas línguas (gestual e vocal), onde a língua gestual é assumida 

como primeira (L1) e a vocal como a segunda (L2) na modalidade escrita, 

baseando-se, segundo (Sá, 1999; Vaz, 2012; Vaz 2013; Pinto & Coelho, 2013; 

Carvalho, 2015), no “entendimento de que a utilização de um bilinguismo 

aumenta as capacidades cognitivas e linguísticas do surdo, possibilitando 

melhores resultados educacionais que os conseguidos sobre a priorização da 

língua na modalidade oral” (Sá, 1999: 37). 

Uma vez que o ensino de conteúdos artísticos envolve a abordagem de 

aspectos do domínio teórico e prático, e cujo nível de complexidade pode 

evoluir em função da natureza das temáticas, no caso da educação de Surdos o 

recurso à LG e aos meios visuais para a facilitação de tais conteúdos se afigura 

vital, por ser uma ferramenta privilegiada na comunicação com o Surdo e que irá 

estimular “as estruturas mentais” do aluno (Prata, 1980: 61). Por esta razão, a 

tradução de conceitos da LV para a LG, e vice-versa, é um desafio permanente 

para os professores, intérpretes e a escola em geral, uma vez que envolve a 

transição em dois domínios linguísticos distintos, o gestual-visão e o da 

oralidade-audição. 

Assim, importa dedicar atenção especial ao processo de transição dos 

conceitos de uma língua para a outra, de modo a que não se comprometam o 

âmbito e abrangência do nível de complexidade conceitual do respectivo 

conteúdo (Sá Correia, 2018; Carvalho, 2015), a fim de se evitar o risco de 

minimização do nível de complexidade conceitual (Prata, 1980; Coelho, 2010). 

Neste seguimento, tendo em consideração que com a criação das EREBAS e a 

instituição da LGP como língua privilegiada na educação de alunos Surdos, não 
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só emergem problemas do fórum administrativo, tais como os relacionados com 

a formação de professores em matérias sobre a surdez e LGP (Carvalho, 2015), 

como passam a surgir problemas relacionados o estatuto linguístico da LGP no 

contexto educativo. 

 Tais situações derivam do facto de que o recurso a LGP deveria evitar a 

tendência “minimalista” na abordagem dos conteúdos 

programáticos/curriculares (Machado & Gonçalves, 1991) decorrentes do fraco 

domínio da LGP da parte dos professores e pelo facto de os alunos Surdos 

continuarem “a ser direccionados para um ensino compensatório, no âmbito da 

educação especial” (Gomes, 2010: 61).  

Ao se referirem à visão de homem que cada sistema educativo incorpora no 

seu projecto de sociedade, Machado e Gonçalves (1991) anotam que as 

ideologias minimalistas “também tendem [na abordagem das questões 

curriculares] a ser segregacionistas; querem a separação das crianças em função 

da classe social ou de supostas capacidades intelectuais (…), não são a favor de 

um currículo comum [defendem] um currículo nacional básico de nível mínimo 

verificado [a nível da avaliação e, simplesmente,] por testes” (158) concebidos 

numa lógica para ouvintes e aplicados para os Surdos sem a perspectiva de 

diferenciação pedagógica.  

A abordagem de Machado e Gonçalves denuncia, no caso da educação do 

Surdo, os problemas que advêm das políticas educativas conjugados com as 

competências linguísticas em LGP da parte do professor, visto que, a falta de 

conhecimento ou domínio desta língua poderá comprometer o desenvolvimento 

cognitivo e o processo educativo do Surdo, pelo que continuará a exigir a 

atenção dos intervenientes e dos pesquisadores.  

Deste modo, sendo o acto de investigar em ciências sociais um exercício 

sistemático de procura de algo, no sentido em que se traduz por  

“um caminhar para um melhor conhecimento [do fenómeno,] deve ser aceite 

como tal, com todas as hesitações, desvios e incertezas que isso implica, 

[razão pela qual o] investigador deve obrigar-se a escolher rapidamente um 

primeiro fio condutor tão claro quanto possível, de forma que o seu trabalho 

possa iniciar-se sem demoras e estruturar-se com coerência” (Quivy & 
Campenhoudt, 2005: 31-32). 
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A questão orientadora é um mecanismo criado pelo investigador, traduzido 

em forma de pergunta, para balizar as pretensões do projecto, e “através da qual 

[se] tenta exprimir o mais exactamente possível o que procura saber, elucidar 

[ou] compreender melhor [,pelo que deve ser] correctamente formulada” (Quivy 

& Campenhoudt, 2005: 33-34) para que não torne a possibilidade de 

materialização do projecto como algo abstracto. Para efeitos de formulação da 

questão orientadora, se torna necessário a observância de vários critérios, que 

consistem em articular a problemática, os objectivos e o âmbito da pesquisa, de 

modo que lhe seja conferida a qualidade necessária4.    

Deste modo, no esforço de estabelecermos um „fio condutor‟ e no âmbito da 

problemática do projecto de pesquisa que nos propusemos levar a cabo, 

formulamos a questão orientadora no sentido de procurarmos compreender em 

que medida os mecanismos adoptados para a inclusão dos alunos surdos no 

processo de identificação de gestos para termos específicos de conteúdos 

artísticos, do 10º ao 12º anos, permitem uma participação efectiva e a 

consequente apropriação dos respectivos conceitos nas escolas que ministram 

cursos de artes visuais? 

 

1.5. Motivações pessoais e pertinência do estudo para o campo científico 

As motivações pessoais que impeliram à apresentação da proposta de 

investigação cujo resultado culminou com a elaboração da presente Dissertação 

compreendem dois domínios.  

O primeiro domínio está relacionado com o facto de eu ser professor em 

exercício numa licenciatura que forma professores Surdos e ouvintes de Língua 

de Sinais de Moçambique (LSM) e intérpretes de LSM. Estando a trabalhar no 

curso desde que ele foi criado, por via da experiência docente e através do 

                                                                 
4 Quivy e Campenhoudt (2005) apresentam 3 (três) critérios que devem ser observados para atribuir a 

qualidade necessária a uma questão orientadora, nomeadamente: clareza, exequibilidade e pertinência. “As 

qualidades de clareza dizem essencialmente respeito à precisão e à concisão do modo de formular a 

pergunta de partida”. “As qualidades de exequibilidade, estão essencialmente ligadas ao carácter realista ou 

irrealista do trabalho que a pergunta deixa entrever”. “As qualidades de pertinência dizem respeito ao 
registo (explicativo, normativo, preditivo…) em que se enquadra a pergunta de partida” (Quivy & 

Campenhoudt, 2005: 35-38).  
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contacto com alunos Surdos, fui confrontado com dificuldades decorrentes da 

inexistência de léxico de especialidade para várias unidades curriculares, facto 

este que representava um desafio a nível do desempenho profissional dos 

professores e também para os próprios estudantes. 

O segundo domínio, se prende com o facto de eu possuir formação para o 

ensino de artes visuais e com alguma experiência no domínio da acção artística. 

Estes elementos não me tornam um especialista em educação artística, pelo 

contrário, me impelem no sentido de reflectir cada vez mais na minha prática 

profissional ao suscitar uma série de questionamentos sobre como se processava 

o ensino de conteúdos artísticos para Surdos, se assumirmos que a aceitação das 

LG como língua primordial de facilitação é um marco recente na história da 

educação de Surdos, e que o domínio das LG para os professores, onde me 

incluo, continua sendo um desafio presente. 

Atendendo o facto de que a concretização do desenvolvimento global, pleno 

e eficaz do aluno Surdo está intimamente relacionado com o seu nível de 

desenvolvimento linguístico, é fundamental que seja promovida “a aquisição da 

primeira língua - a LGP - para que atinja o nível de desenvolvimento global da 

criança ouvinte” (Amaral e Coutinho, 2005: 111).   

Dado que a pesquisa científica, no que tange à criação do léxico de 

especialidade em LG, tem evidenciado nos últimos anos um crescente esforço 

em diferentes países “no sentido de [se] desenvolver bases de dados lexicais” 

(Carvalho, 2015: 84) cujo propósito se prende com a necessidade de estabelecer 

um repositório que permita “saber como gestualizar termos técnicos com a 

maior precisão conceitual possível, ou seja, com maior significação possível nos 

diferentes contextos” (ibidem), enquanto profissional, senti a necessidade de 

colher da experiência de Portugal o trabalho que está sendo realizado pela 

escolas a nível da lexicografia em LGP, como forma de encontrar respostas para 

os desafios que enfrenta o meu país de origem.  

Porém, a investigação na temática sobre a produção do léxico de 

especialidade em LGP continua a ser uma área que exige um trabalho 

continuado, devido ao número reduzido de estudos nesse domínio (Carvalho, 
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2015; Sá Correia, 2010). Associamos, ainda, o facto de existir o desafio nas 

EREBAS de dar resposta a um número significativo de unidades curriculares 

que precisam de enriquecer o léxico em LGP, embora reconheçamos os avanços 

significativos registados neste domínio e por se ter instituído a “noção de 

bilinguismo total bi-letrado (a qual pressupõe o desenvolvimento de todas as 

habilidades nas duas línguas em todos domínios)” (Vaz, 2013: 218), quer da 

parte dos professores das diferentes disciplinas curriculares assim como dos 

alunos Surdos. 

Tendo em consideração os aspectos aqui referidos, entendemos que o estudo 

que realizamos irá contribuir para o campo científico de várias formas. Enquanto 

resultado de uma acção investigativa, que conjugou aspectos de natureza 

empírica e teórica, se constitui como mais um „tijolo‟ no domínio dos estudos 

sobre a educação de Surdos, visto que através da realização de conversas com os 

actores educativos e assistência às aulas pudemos construir um quadro de 

inferências sobre o trabalho excepcional que está a ser realizado nas escolas de 

Surdos.  

Entendemos, ainda, que os resultados da pesquisa constituir-se-ão como 

mais um „tijolo‟ na construção do conhecimento neste domínio da pesquisa, por 

ser um campo que ainda carece, como anotam Carvalho (2015) e Sá Correia 

(2010), de estudos sobre a criação do léxico em LGP nas escolas, o que se 

conjuga com o facto de os professores de alunos Surdos serem confrontados, 

permanentemente, pela necessidade de “construir[em] os seus próprios 

métodos” (Pinto & Coelho, 2013: 192) e buscar instrumentos que acessibilizem 

o ensino de conteúdos artísticos à alunos Surdos por via da sua língua - a LGP. 

 

1.6. Pertinência do estudo face ao estado da arte 

A realização de estudos sobre a adopção da LGP no contexto educativo “não 

é reclamado apenas pelo seu interesse teórico reconhecido, mas é relevante do 

ponto de vista didáctico para os professores, educadores e outros que no dia-a-

dia se debatem com uma panóplia de questões e problemas relacionados com o 
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desenvolvimento e com a comunicação” dos alunos Surdos (Amaral, Coutinho 

& Martins, 1994: 25).  

São reconhecidos os avanços significativos e o contributo de estudos sobre a 

adopção das LG na educação de Surdos em Portugal e no mundo, em geral. 

Contudo, urge que continuem sendo feitos “estudos sérios sobre os seus 

resultados e se apresentem alternativas credíveis e bem estruturadas para dar 

resposta às lacunas encontradas” (Amaral, Coutinho & Martins, 1994: 25), de 

modo a que possam ser adoptadas respostas educativas personalizadas, 

diferenciadas e focadas nas particularidades do aluno Surdo e permitir que se 

tire “pleno partido das potencialidades” destes (ibidem). 

No contexto educativo português a criação de um repositório lexical em 

LGP assume um importante papel pelo facto de, por um lado, se “defende[r 

mundialmente] a necessidade da educação dos Surdos [ocorrer primordialmente] 

a partir da [sua] língua nativa” – LGP (Pinto & Coelho, 2013: 190) e, por outro 

lado, pelo facto de ser por via desta língua visuoespacial que são criados os 

mecanismos que tornam tangíveis os conteúdos curriculares, que configuram os 

espaços da escola e dos que nela actuam (Salge, Vaz & Coelho, 2013).  

Sendo a LGP um “poderoso instrumento de acesso à educação e à cultura 

[também serão dadas] oportunidades [aos alunos Surdos] de se expressarem na 

sua língua natural (…) para a aquisição do conhecimento em geral” (Pinto & 

Coelho, 2013: 191-193), “inclusive [na construção d]a própria consciência” 

(Gomes, 2010: 46) sobre o mundo envolvente. 

Neste sentido, assumindo a LGP como uma língua capaz de veicular 

conteúdos curriculares e cuja complexidade conceptual pode evoluir de forma 

equiparada às LV, importa reiterar, numa perspectiva mais sociológica, que os 

pesquisadores têm demonstrado a necessidade de a LG ser assumida e 

efectivamente reconhecida enquanto “um dos principais marcadores da cultura 

surda” (Gomes, 2010: 45), visto que se constitui como um produto cultural que 

espelha as marcas instituídas e instituintes desta comunidade (Pacheco & 

Caramelo, 2005).  
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Logo, no contexto da educação do Surdo a construção do conhecimento não 

se faz a partir dos referenciais ouvintistas ou através da mera “acção do sujeito 

[Surdo] sobre a realidade” (Gomes, 2010: 46), pelo contrário, torna-se 

importante atentar para a “qualidade das interacções que [o aluno Surdo] 

desenvolve com outros sujeitos” (ibidem).        

Carvalho (2015) na sua tese de doutoramento, intitulada a “Emergência do 

léxico de especialidade na Língua Gestual Portuguesa: proposta de construção 

de um dicionário bilingue-bidireccional online”, levanta algumas questões 

relacionadas com o estatuto linguístico atribuído a LGP, que derivam de duas 

situações. A primeira, na vertente comunicativa em contextos de interacções 

informais, e a segunda, que se prende com o contexto de leccionação, a 

necessidade de se criar um léxico de especialidade em LGP para que sejam 

ministrados os conteúdos programáticos das diferentes disciplinas curriculares e 

sem comprometer o nível de complexidade conceitual, comparativamente a 

leccionação na LV.  

Mais adiante, o autor anota que a valorização atribuída às LG, decorrente da 

criação de cursos superiores na área da LGP e da adopção da LGP como língua 

de instrução, conjugado com “o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 

anos, assim como o acesso das pessoas surdas a profissões mais qualificadas, 

despertou nas pessoas surdas a necessidade de criar léxico de especialidade em 

LGP para os conteúdos com os quais começam a ter contacto” (Carvalho, 2015: 

11).  

Carvalho frisa ainda que a importância do envolvimento do aluno surdo na 

identificação do léxico de especialidade em LGP não só valoriza a própria LG, 

no sentido de torná-la emancipada e com estatuto próprio, como também 

configura o espaço da escola e os escolares, atendo a que a escola e os seus 

actores são impelidos para que assumam novas posturas, se mobilizem no 

sentido de usarem a LGP e adoptem abordagens metodológicas que privilegiem 

a modalidade visuoespacial e bilingue. 

As questões relativas ao estatuto linguístico da LGP, enquanto língua 

primordial para a instrução do/a aluno/a Surdo/a, e a pertinência da criação de 
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um léxico de especialidade em LGP, são muito enfatizadas na tese de 

Doutoramento de Sá Correia (2018), com o título “E do gesto se faz o mundo: 

aprender/ensinar Filosofia em LGP”.  

A autora constrói uma abordagem que articula elementos do domínio da 

linguística, que enfatizam a importância do uso da LGP, através da mobilização 

de exemplos de conteúdos curriculares de Filosofia, e elementos do domínio da 

psicopedagogia que incidem sobre a enunciação das vantagens que a adopção de 

metodologias visuoespaciais/bilingues podem trazer para o processo de 

apropriação dos conteúdos programáticos da parte do aluno Surdo, incluindo as 

implicações que a ausência das mesmas poderá representar para o 

desenvolvimento cognitivo deste e para o insucesso da educação. 

A preocupação de Sá Correia (2018) em enfatizar a importância do uso da 

LGP como língua privilegiada em contexto de educação de Surdos é vincada 

pelo convite que nos faz no início do trabalho, ao chamar a nossa atenção para a 

necessidade de estabelecermos uma distinção clara entre “„língua‟ e „fala”, 

aludindo para o facto de que a diferença entre eles não reside pura e 

simplesmente numa questão de semântica, mas sim na distinção das fronteiras 

conceituais que as separam, visto que só a partir daí poder-se-á “esclarecer o 

papel do falante/gestuante no desenvolvimento/evolução da língua e 

compreender a questão da traduzibilidade” (Sá Correia, 2018: 10) referente que 

é, no caso da pesquisa da autora, o “texto filosófico” (ibidem).  

Face ao estado da arte, o estudo propõe-se contribuir com elementos que 

permitam evidenciar a pertinência do recurso à LGP enquanto língua 

privilegiada e primordial na facilitação de conteúdos curriculares para alunos 

Surdos, através de um desdobramento de elementos recolhidos durante o 

trabalho de campo e que nos permitam inferir, especificamente, sobre a 

importância e as vantagens do léxico de especialidade em LGP. 

Para substanciar a perspectiva aqui enunciada nos socorremos do 

pressuposto de que “todas as línguas independentemente da modalidade em que 

decorrem apresentam propriedades universais [, atendendo a que] as línguas tem 
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a capacidade de expressar conceitos, sejam eles concretos, abstractos, reais ou 

imaginários, presentes [,] passados ou futuros” (Carvalho, 2015: 39). 
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CAPÍTULO II: QUADRO CONCEPTUAL 
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2.1. Referencial teórico: A urgência de romper com as ‘fronteiras 

imateriais’ sobre a surdez 

A perspectiva teórica que adoptamos no projecto de pesquisa resulta da 

mobilização de vários pressupostos epistemológicos com o objectivo de 

construirmos um referencial teórico híbrido, ecléctico e flexível, constituído 

por elementos que não se restringem ao campo da educação e surdez, como 

fazemos, a nível conceitual, empréstimos temáticos às outras áreas científicas 

no domínio das Ciências da Educação, da cidadania e diversidade, das políticas 

educativas e da diferença.  

Falar das EREBAS e da LGP, enquanto língua privilegiada na educação 

dos Surdos, incluindo aspectos adstritos às políticas educativas ou às questões 

de natureza legislativa, pressupõe a realização de um exercício de reflexão e 

retrospectiva sobre o percurso histórico da educação do Surdo.  

Este exercício retrospectivo nos remete para o confronto com os diferentes 

modelos de ensino e dos paradigmas educativos que precederam a instituição 

das EREBAS, visto que estas escolas trazem, primeiro, uma abordagem 

educativa que enfatiza o estatuto linguístico da LGP, o que não foi claramente 

assumido pelos modelos precedentes, ao advogar que a escola deve 

“possibilitar à criança/jovem Surdo [ambientes pedagógicos diferenciadores 

que lhe permitam] obter competência e performance sobre duas línguas – LGP 

como L1 e LO, na forma escrita, como L2 [a fim de] assegurar uma 

comunicação completa e integral [, uma vez que passarão a ser criadas] 

oportunidades de se expressarem [e adquirir conhecimento] na sua língua 

natural, a LGP” (Pinto & Coelho, 2013: 193).  

Segundo, as EREBAS reconhecem e atribuem um papel activo à 

comunidade Surda ao permitir que esta participe na vida da escola através da 

partilha de experiências de vida entre os Surdos adultos e jovens com 

contribuições que permitem enriquecer o quadro lexical no processo de 

identificação de gestos para termos específicos/técnicos (Carvalho, 2015; 

2019).      
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2.1.1. Integração e inclusão escolares: questionando o lugar do aluno 

Surdo e da LG na educação de Surdos 

A abordagem sobre a integração e a inclusão na escola pode suscitar alguns 

equívocos5 de natureza conceptual, dado que, enquanto perspectivas educativas 

no domínio da educação de Surdos, a sua implementação foi e continua sendo 

objecto de debates e de atenção da comunidade científica.  

Assim, entendemos que foi pertinente, no âmbito do projecto de pesquisa 

abordarmos questões a nível dos paradigmas da integração e da inclusão para 

permitir o descortinar das diferenças/semelhanças que configuram os 

respectivos conceitos, identificar e definir o nosso posicionamento 

relativamente a cada um deles, de modo que pudéssemos balizar as 

perspectivas na consecução da investigação. 

“O movimento pela integração das pessoas com deficiência cresceu e foi 

se consolidando durante a década de 1970, visando a igualdade de 

oportunidades de aprendizagem” (Baptista, 2008: 205) numa clara oposição a 

educação especial que privava a criança. A integração na educação de Surdos 

resulta da ruptura com a perspectiva da educação especial, o segregacionismo, 

que encarava os indivíduos com surdez como deficientes e que deviam ter uma 

educação apartada dos ouvintes (Silvestre, 2007).  

O paradigma da integração assume-se como um “modelo de escola para 

todos [, que faz] frente à educação especial segregada que se realiza à parte da 

educação geral regular…, rompendo com um modelo instrutivo e transmissor 

[, e passa a assumir-se como] um novo modelo de escola aberta à diferença” 

(Jiménez, 1997: 21).  

A respeito da integração do aluno Surdo na escola regular, principalmente 

no que tange a natureza das relações que aí tem lugar, recorremos a Baptista 

(2008) para anotar que esta “poderá representar a frequência da mesma escola 

                                                                 
5 “Não é fácil (…) abordar separadamente os conceitos de normalização, integração e inclusão. Cada um 

deles define-se em relação e em complemento dos restantes, para os operacionalizar, complementar ou 

reorientar. Nem é possível analisá-los sem ter presente o quadro (…) da exclusão, da segregação e da 

institucionalização. Em linhas gerais, poderemos constar que não existe nenhuma relação de sinonímia 

neste campo, mas não será difícil verificar a existência de três pares de antónimos: a inclusão opõe-se à 
exclusão; a normalização opõe-se à segregação; à institucionalização contrapõe-se a integração” 

(Baptista J., 2008: 197-198). 
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mas viver em mundos diferentes” (198), atitude esta que fará com que os 

alunos sejam “marginalizados dentro da própria sala de aula” (ibidem) ou da 

escola, no geral. A este respeito, Vaz (2013) refere que este modelo da 

integração coabitava “com uma perspectiva segregacionista da deficiência – 

muito determinada por critérios médicos [e da] necessidade educativa especial” 

(226). 

Assim, a integração escolar vai se constituir como uma acção que se traduz 

pelo movimento do aluno Surdo para o interior da escola regular, sem que haja 

a mesma acção da escola, no sentido de esta se mobilizar para atender às 

particularidades e às formas de aprendizagem do aluno Surdo. O modelo de 

escola integracionista caracteriza-se por atribuir ao aluno Surdo a 

responsabilidade de se adaptar às condições da escola, uma vez que tal postura 

da escola se alicerça no pressuposto de que o aluno Surdo deve ser confrontado 

com a realidade do mundo ouvinte para evoluir como igual, situação esta que 

propiciava a emergência de “comparações demolidoras da sua auto-estima” 

(Baptista, 2008: 217). 

Relativamente a génese do paradigma da inclusão, Baptista (2008) refere 

que a partir dos finais da segunda metade da década da 1980, como 

consequência da ruptura com o modelo médico-psicológico e com as 

metodologias de ensino dogmáticas, assiste-se a emergência de movimentos 

pró-inclusão que advogam a criação de “um único sistema educativo para 

todos, tendo como desígnio operar uma educação de qualidade para todos” 

(208-209). A década de 1990 é denominada como o período em que o 

movimento pro-inclusão conhece o seu „auge‟. 

Quanto a definição de educação inclusiva, importa referir que o “primeiro 

pressuposto deste conceito de inclusão é que não existem dois sistemas 

paralelos de administração da educação, - o sistema da educação regular e o 

sistema da educação especial. A educação inclusiva equivale, assim, ao 

desaparecimento do sistema de educação especial, absorvido pelo sistema 

único de educação regular” (Pacheco J., 2008: 204) e institui as figuras de 

pessoal de apoio, tais como: terapeutas da fala, psicólogos, entre outros 
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especialistas. Por esta razão, questionamos até que ponto não estaremos 

perante um movimento que advoga a inovação e pratica a segregação, por 

conta da criação da figura desses profissionais que deveriam tratar o 

„especial‟? 

A respeito do cartaz discursivo do paradigma da inclusão Baptista 

problematiza a questão da melhoria dos ambientes de aprendizagem, ao referir 

que pode se “excluir, incluindo, sujeitando as crianças a ambientes em que 

claramente saem derrotadas pelas comparações” (Baptista, 2008: 217). 

Ao se referirem a prática da inclusão na escola, Pacheco, Eggertsdóttir e 

Marinósson (2007: 15) anotam que esta “pressupõe que a escola se ajuste a 

todas crianças em vez de esperar que uma criança com necessidades especiais 

se ajuste à escola” - integração. Lopes M. (2007), ao discorrer a abordagem 

sobre a diferenciação pedagógica, adianta que esta consiste em possibilitar que 

os alunos acedam ao currículo tendo em conta as suas particularidades 

individuais, o que pressupõe a escola fazer adaptações sem, contudo, significar 

uma redução dos conteúdos ou a minimização do nível de complexidade 

conceitual na abordagem dos mesmos. 

Surge aqui outra questão, relacionada com os pressupostos defendidos no 

paradigma da inclusão. Se a lógica do “movimento da escola inclusiva está 

ligada à educação especial” (Baptista, 2008: 216) como é que se pode garantir 

que a educação regular seja abrangente, não discrime e não segregue?  

Provavelmente, a reposta para esta segunda questão esteja associada “as 

reacções dos professores das escolas especiais, que resistem com o medo de 

perderem os seus lugares” (ibidem), o que nos transmite a sensação de que os 

professores, e os demais profissionais, não estavam “preparados para a 

aceitação da diversidade humana em geral” (Pacheco, Eggertsdóttir & 

Marinósson, 2007: 16) e para reconhecer que a escola é um lugar de 

socialização por excelência, visto que congrega no mesmo espaço “paisagens 

culturais de classe, género, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade e língua” 

distintas (Gomes, 2010: 41). 
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Deste modo, a prática da inclusão na escola não deve nascer do aluno 

Surdo, mas sim da escola, no sentido em que esta deve se familiarizar com as 

particularidades do aluno através do mapeamento dessas particularidades, 

mobilizando recursos e possibilitando que ele se torne agente no processo que 

participa de forma activa sem que se “assista a subordinação” (Lopes M. 2007: 

79) ou a tendência de assumir-se a educação como um acto de 

caridade/benevolência (Stoer & Magalhães, 2005). 

Assim, se a inclusão efectiva na escola visa dar lugar “a equidade 

educativa, sendo que por esta se entende a garantia de igualdade, quer no 

acesso quer nos resultados” (Decreto de Lei 3/2008: 154), para se promover a 

“autonomia [e] a estabilidade emocional” (Lei 21/2008: 2519), de que modo 

poder-se-ia construir um discurso que reconhece a coexistência e “coincidência 

da cidadania com a diferença” (Stoer & Magalhães, 2005: 97), se as questões 

relacionadas “à competição e à selecção, ao elitismo das escolas regulares e a 

comparação com os alunos de melhor desempenho” (Baptista, 2008: 216) 

continuaram a constituir uma prática presente no quotidiano das escolas e dos 

professores. 

A educação inclusiva “nasce no interior da educação especial, mas vai 

ganhando novas dimensões, na expectativa de que a educação de qualidade 

chegue a todos. A inclusão requer, por um lado, a participação dos alunos 

no currículo e na cultura de todos, e por outro, a redução da exclusão, o que 

requer outra cultura de escola que ultrapasse a distinção histórica entre 

educação normal e especial” (Baptista, 2008: 208). 

Logo, “a inclusão enquanto aprofundamento das diferenças é percebida 

como sinónimo de segregação” (Vaz, 2013: 226), pelo facto de não mobilizar, 

efectivamente, para o contexto da educação de Surdos, um tipo de 

problematização e reflexão “sobre as estratégias inter e intrasubjectivas que 

envolvem o campo da recomposição e do encontro de culturas, pautadas pela 

incapacidade de desmontagem de estereótipos quer entre as crianças 

frequentando a escola, quer entre seus educadores e familiares” (Pacheco & 

Caramelo, 2005: 33).  

Tal situação evidencia, por um lado, “o isolamento e reduz o sentimento de 

que se é capaz de comunicar” (Pacheco & Caramelo, 2005: 33), como também 



43 
 

menoriza/despreza a criação de comunidade bilingues e biculturais com uma 

língua plena – a LG -, derivado da dispersão e isolamento cultural dos Surdos, 

o que não permite que estes se movam “livremente entre duas culturas [sem] 

interferências e sem o desconforto da marginalidade” (Silva R., 2010: 108). 

 

2.1.2. Educação bilingue: o bilinguismo e o estatuto da língua gestual 

Abordagem sobre a educação bilingue pressupõe uma breve 

conceitualização do termo bilinguismo e o âmbito da sua adopção na 

escolarização do Surdo. Na perspectiva das ciências da linguagem, o termo 

bilinguismo refere-se a “capacidade da parte do indivíduo de expressar-se 

numa segunda língua, aderindo fielmente ao seu conceito e a estrutura de que 

lhe é própria, sem precisar, para o efeito, de parafrasear a língua nativa” 

(Titone, 1993: 13)6. 

Por outras palavras, ser bilingue é estar dotado da capacidade de usar duas 

línguas, em contextos comunicacionais, respeitando a estrutura que lhes é 

própria, sem que, para o efeito, se verifiquem acções tendentes aos constantes 

empréstimos linguísticos. Tal como acrescenta Silva R. (2010), ser bilingue 

pode ser definido como uma capacidade que tem em referência “o conjunto de 

estados psicológicos e sociais de indivíduos ou grupos de pessoas que resultam 

de interacções por via da linguagem nas quais dois ou mais códigos 

linguísticos (incluindo dialectos) são usados para a comunicação” (104). 

Assim, o bilinguismo refere-se ao “domínio simultâneo de duas línguas” da 

parte do Surdo, onde a LG é assumida como língua nativa/materna e a LV na 

modalidade escrita como a segunda língua (Vaz, 2013: 217-219).  

Por sua vez, Coelho (2010) anota que 

o bilinguismo para surdos atravessa a fronteira linguística e inclui o 

desenvolvimento da pessoa surda dentro da escola e fora dela, numa 
perspectiva educacional, social e cultural. A educação dos surdos deve ser 

pensada em termos dos fins educativos genéricos e não só em termos de 

aprendizagem de línguas. Dentro desse contexto, o bilinguismo é um 

                                                                 
6 Tradução nossa, o texto original está em italiano. 



44 
 

caminho de reflexão e análise da educação de surdos (Coelho, 2010: 
65). 

Em contextos de educação de Surdos, o termo bilingue pode ser adoptado, 

também, para referir a tipologia da escola ou às metodologias de ensino, 

enquanto “área de intervenção” (Pinto & Coelho, 2013: 193), o que, em termos 

concretos, será traduzido, não somente pelo “domínio de duas línguas”, mas 

também “das suas estruturas linguísticas e da cultura que lhe está associada” 

(Gonçalves, 2005: 101) se considerarmos a língua como marcador cultural 

(Lopes & Veiga-Neto, 2006; Coelho, 2010). 

Importa salientar que em Portugal o bilinguismo como modalidade de 

ensino para surdos está fortemente associado à criação das EREBAS, que 

“introduz a noção de referenciação” (Vaz, 2013: 218) e se assume, enquanto 

medida política, como uma acção que visa tornar a escola um espaço no qual 

os alunos possam evoluir com referenciais Surdos instituídos e instituintes da 

comunidade Surda (Pacheco & Caramelo, 2005), onde se promove a cultura e 

marcadores surdos através do recurso à língua gestual, que passa a assumir um 

estatuto privilegiado e institui-se como a plataforma de excelência na 

comunicação com o Surdo. 

Uma das características que se destaca na modalidade de ensino bilingue 

para surdos é o conceito de referenciação, que parte do pressuposto de que o 

aluno deve aprender num contexto educativo que propicia o contacto com os 

referenciais da cultura e comunidade surdas, conjugado com a adopção de 

metodologias de ensino adaptadas à visuo-espacilidade (Vaz, 2013). A este 

respeito, Coelho (2010) acrescenta que “um dos objectivos do 

bilinguismo/biculturalismo surdo é legitimar o uso das línguas gestuais como 

línguas de aprendizagem num meio educativo bilingue” (65). 

Comparativamente aos paradigmas da integração e da inclusão, o 

paradigma da educação bilingue para Surdos se destaca e diferencia dos dois 

paradigmas pelo no facto de assumir que a educação deve ocorrer em duas 

línguas, com primazia para a língua gestual, e por apelar ao biculturalismo. 

Daí, a perspectiva teórica do estudo que culminou com a produção da 
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Dissertação assenta no modelo de educação bilingue, por entendermos que 

assume e coloca o aluno Surdo no centro do processo educativo como um 

sujeito participativo e que contribui activamente para a conformação da sua 

aprendizagem, ao reconhecer nele as qualidades de um indivíduo produtor de 

cultura, com língua própria e por eleger a LG como a língua primordial para a 

educação de Surdos.    

 

2.1.3. A investigação científica no domínio da educação e surdez: A 

necessidade de estar no terreno de ouvidos tapados e olhos abertos  

O modelo socioantropológico da surdez advoga a “visão da surdez como 

diferença” (Coelho, 2010: 24), encarando-a não como deficiência mas como 

um marcador cultural, razão pela qual a acção investigativa no domínio da 

educação e surdez deve assentar no pressuposto de “cruzamento de sistemas de 

socialização” (Macedo, 2009: 44), de modo a permitir a pluralidade e o 

reconhecimento dos fenómenos intrínsecos às produções da comunidade Surda 

(Pacheco e Caramelo, 2005).  

Assim, tal pressuposto permitiria reduzir a tendência de se rotular a acção e 

a pessoa do investigador de intromissão na comunidade e cultura Surdas. Pois, 

estar-se-ia a criar um mecanismo que se transfigure numa relação de aceitação 

pela comunidade e de redução dos níveis de violência simbólica (Sá Correia, 

2010; Foucault, 1975) por conta do reconhecimento da condição identitária e 

particular do Surdo “a partir da diferença, a partir do seu reconhecimento 

político” (Skliar, 2001b: 5). 

Investigar no domínio da educação e surdez pressupõe a construção de uma 

perspectiva de actuação que assenta no reconhecimento dos marcadores 

culturais Surdos, dentre vários, o olhar, a surdez impregnada no corpo, a luta 

surda e a vida em comunidade (Coelho, 2010; Lopes & Veiga-Neto, 2006; 

Coelho, 2005). Neste contexto, o investigador deve reconhecer a surdez como 

diferença (Gomes, 2010), o que requer admitir que não existem culturas 

superiores (Santos, 1989), mas culturas diferentes que se complementam na 

construção de uma sociedade heterogénea e “onde se democratiza a ordem 
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social” (Bianchetti & Correia, 2011: 184) o que, por sua vez, tornar-se-á um 

reforço estruturante dos laços socialmente instituídos, visto que na comunidade 

Surda “as lógicas de acção e intervenção são atravessadas pelos modelos 

instituintes da Cultura Surda” (Pacheco & Caramelo, 2005: 35).    

Logo, a produção do conhecimento científico remete à adopção de 

“discursos científicos sobre a diferença (culturais, sociais, individuais, etc.)” 

(Stoer & Magalhães, 2005: 9) que não sejam instituidores ou legitimem 

“determinadas entidades, indivíduos e estados como „objecto‟ de 

conhecimento” (ibidem) mas, sim, que admitam que essa produção é 

decorrente da emergência dos fenómenos numa cultura distinta, uma vez que o 

ser Surdo  e a Surdez não podem ser entendidos “como a falta [ausência] de 

algo [faculdade de ouvir], mas como um marcador de uma diferença que é 

usado pela própria comunidade” (Lopes & Veiga-Neto, 2006: 93) para 

configurar as relações e instituir os espaços.  

Deste modo, o investigador não pode ir ao terreno para pesquisar os 

fenómenos relacionados com a surdez e cultura Surda com base em 

referenciais ouvintistas, facto este que não só levaria à banalização das 

produções da comunidade Surda (Bianchetti & Correia, 2011), como também 

seria denunciador da falta de neutralidade na acção investigativa decorrente de 

uma tendência de comparação dos factos/fenómenos entre os mundos Surdo e 

ouvinte (Pacheco & Caramelo, 2005; Vaz, 2013), se considerarmos que “a 

cultura surda contém a prática social dos surdos” (Lopes & Veiga-Neto, 2006: 

91) e que tais práticas emanam de experiências individuais ou colectivas do ser 

Surdo. 

Ao referir-se à educação de surdos, Lopes M. (2007) estabelece um 

paralelismo relacional, entre os constructos sociais – ouvintismo - sobre a 

surdez e a forma como estes impactuam no campo educativo, quando afirma 

que a “surdez é uma invenção” (8), o que entendemos como uma chamada de 

atenção para a discriminação social, cultural e escolar do Surdo, o que 

pressupõe, do ponto de vista de acção investigativa, descortinar os fenómenos 



47 
 

intrínsecos à surdez dos factos oralizantes7, e que segundo Pinto e Coelho 

(2013), inibem o Surdo de “gerir a própria vida, de decidir formas 

educacionais, de cuidar de si e de fazer escolhas de acordo com o quadro de 

referências” (192) instituído pela comunidade Surda.  

Ademais, a produção do conhecimento científico no campo da educação e 

surdez, pressupõe a adopção de uma postura que atente para os fenómenos e 

factos enunciados pela cultura Surda, onde o pesquisador deve reflectir 

sistematicamente sobre a sua postura e sobre as opções metodológicas, uma 

vez que no domínio da surdez a construção da noção sobre a realidade 

envolvente é feita numa base visuo-espacial, estabelecendo, logo, uma ruptura 

epistemológica sobre as formas de pesquisa e cientificidade.  

Deste modo, o investigador é levado a pensar na forma como age e na 

necessidade de dirigir um olhar atento sobre as realidades constituídas numa 

minoria cultural, sem se atrelar aos referenciais ouvintistas, atendendo que 

“uma sociedade includente não tem como objetivo a diluição e o esbatimento 

das diferenças, mas a sua ativação” (Coelho, 2010: 34) sem isolamentos e sem 

estereótipos para não se correr o risco de se criar hegemonias e “homogeneizar 

com base na exclusão da diferença” (Magalhães & Stoer, 2002: 43). 

Ao se referirem à investigação no campo disciplinar da educação artística, 

Martins e Almeida (2013) anotam que “significa reconhecer as linhas que 

divide a luz da sombra, para oferecerem a evidência do real. Operar nas 

liberdades e nas interdições configuradas por essas linhas” (22), corroborando, 

de certa forma, com Coelho (2010) no sentido de se evitarem esbatimentos e 

diluições das diferenças. 

No caso da surdez pressupõe não construirmos esse conhecimento “a partir 

das ausências [faculdade de ouvir], mas a partir das pré-senças [ser Surdo]” 

(Vaz, 2012: 222), daí que o indivíduo que investiga em educação artística não 

deve estar “centrado em si [enquanto ouvinte], mas consciente de que o que 

                                                                 
7 A diferença surda não se dá no facto de o indivíduo ser surdo, mas de este viver em comunidade e 

compartilhar, com os seus pares, uma língua visuo-gestual, uma forma de viver e de organizar o tempo e 

o espaço; enfim, é entre sujeitos semelhantes de uma mesma comunidade que os surdos são capazes de se 

colocar dentro do discurso da diferença cultural (Lopes M., 2007: 71). 
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olha [a surdez] o faz a partir de um ponto – o ponto de vista”, acção que, por 

sua vez, “propicia [, impele e remete à necessidade de conduzir] o olhar em 

redor” da escola de Surdos “mais do que o olhar interior” (Martins & Almeida, 

2013: 23).  

Esta atitude remeterá o pesquisador para que assuma uma prática 

discursiva que assente na diferenciação e na neutralidade, de modo que possa 

se dar conta do aparentemente periférico - marcadores culturais Surdos - sem 

pré-conceitos [ouvintismo], com abertura à discussão e a pluralidade de 

saberes (Correia, 1998; Silva S, 2010), “dentro do reconhecimento de que só 

pode ser respeitado como científico aquilo que se mantiver como discutível” 

(Demo, 1995: 14), o que encaramos como alusão para a necessidade de 

questionarmos os discursos hegemónicos sobre a surdez e a educação do 

Surdo. 

 

2.1.4. Ensino de conteúdos artísticos e o desenvolvimento de competências 

cognitivas: a surdez como realidade biossocial 

A comunicação não-verbal em contextos de educação de alunos Surdos 

pode constituir uma fonte de exclusão social, se conjugado ao crescente 

esforço de oralizar o Surdo e ignorando o facto de que “muito antes da criança 

falar já o seu corpo „fala‟” (Stoer, Magalhães & Rodrigues, 2004: 8).  

Recorremos à citação de Stoer, Magalhães e Rodrigues para aludir sobre o 

facto de que a oralidade e a vocalização nas EREBAS, e não só, (Vaz, 2013) 

poderem constituir-se como elementos para excluir o indivíduo Surdo da 

possibilidade de aceder a complexificação de conceitos dos conteúdos 

artísticos, uma vez que o aluno Surdo e os mediadores educativos podem 

servir-se, de forma efectiva e eficaz, da LV como veículo no processo de 

ensino-aprendizagem (Coelho & Cortes, 2013) desde que sejam adoptadas 

estratégias pedagógicas que atendam para as modalidades de aprendizagem do 

Surdo. 

Skliar (2001a) anota que “as potencialidades e capacidades visuais dos 

surdos não podem ser entendidas somente ao sistema linguístico próprio da 
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língua de sinais/[LG]. A surdez é uma experiência visual” (27). Aqui, 

encontramos relações entre as notas de Skliar e a abordagem de Lampreia 

(1977) sobre a língua materna e o bilinguismo, quando este segundo refere que 

a criança está sempre predisposta para aprender qualquer língua, desde que um 

dos hemisférios do cérebro não esteja destruído/lesionado, quer seja o 

hemisfério esquerdo – audição/vocalização - ou o direito – visão/gestos. 

O autor acrescenta que uma criança “depois de uma lesão destruidora dos 

centros da linguagem no hemisfério cerebral esquerdo, ela consegue transferir 

[…] esses mecanismos fisiológicos para o hemisfério direito” (Lampreia, 

1977: 456), o que por outras palavras significa que qualquer criança, seja surda 

ou ouvinte, tem predisposição para aprender qualquer língua –gestual/vocal - 

desde que se tenha conhecimento das condições da sua “fisiologia cerebral” 

(Lampreia, 1977: 457) para que receba o banho linguístico na tenra idade 

(Coelho, 2010). 

Tal como reiteram Hickok, Bellugi e Klima (2001: 60)8 “as línguas de 

sinais, em termos linguísticos, são altamente estruturadas e comportam 

sistemas gramaticais complexos, tal como ocorre com as línguas vocais”.   

 Assim, no caso do aluno Surdo, atendendo às potencialidades linguísticas 

e gramaticais da LG, é preciso que sejam “confrontados, o mais precocemente 

possível” com a língua, de modo que possam se apropriar das “suas regras e 

particularidades linguísticas, para assim desenvolverem a função 

metalinguística da linguagem” (Pinto & Coelho, 2013: 193) e também a 

metacognitiva9 (Coelho, 2010; 2005b).  

Sendo a LG um dos marcadores culturais primordiais da comunidade 

Surda, no contexto educativo a adopção dos métodos e técnicas de ensino deve 

                                                                 
8 Tradução nossa, o texto original está em inglês. 
9 Os pressupostos sobre a metacognição que adoptamos são os perspectivados “em termos de autonomia 

na aquisição de conhecimento e numa relação epistemológica com os saberes, nomeadamente, através de 

acções de recuo, antecipação, regulação, avaliação e previsão, ou seja, de retorno reflexivo” (Coelho, 
2010: 63). 

Coelho (2005b) refere que o conceito de metacognição “reagrupa simultaneamente os conhecimentos do 

sujeito a propósito do funcionamento intelectual e as vias de que ele dispõe para pôr em acção esses 

metaconhecimentos numa conduta reflectida das suas próprias actividades de aprendizagem” (169-170). 

A atitude metacognitiva possibilita que o aluno seja “capaz de pensar o seu pensamento, chamando-nos, 
deste modo, a atenção para o facto de este incidir quer sobre «produtos cognitivos» quer sobre «processos 

cognitivos»” (Coelho, 2005b:170).    
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considerar as particularidades inscritas no mundo do Surdo, onde este, 

juntamente com a sua comunidade e cultura “passam para o centro do palco” 

como encenadores e dirigentes do “processo de construção da sua existência”, 

sendo que não lhes são atribuídos “os papéis de meros figurantes” (Bianchetti 

& Correia, 2011: 93), mas sim de protagonistas, visto que a constituição da 

comunidade Surda “comporta um conjunto dinâmico de elementos 

sociocognitivos (simultaneamente culturais, relacionais e situacionais), através 

dos quais o grupo se define e se distingue dos outros grupos” – ouvinte - 

(Campos, 2005: 59).  

Tal como alude Benvenuto (2016: 62), a LV – escrita - deve ser assumida 

como a “condição de acesso a um pleno exercício de sua cidadania e em pé de 

igualdade com os ouvintes”. 

Relativamente às condições de acesso pleno à língua e o desenvolvimento 

de competências cognitivas, Amorim e Gonçalves (2005) referem que a 

ausência de uma língua estruturada no indivíduo Surdo pode comprometer a 

plena percepção do mundo, realização de abstracções, construção de conceitos, 

“quer eles sejam de carácter científico, cariz social ou até de «meras e triviais» 

deduções da vida quotidiana” devido à “realidade da pessoa Surda [que] pode 

ser e é mais complexa” (226)10. 

Fazendo alusão a necessidade de quebrar os estaticismos no ensino e na 

investigação, Martins e Almeida (2013) referem que a “prática pedagógica em 

educação artística não poderá deixar de se imaginar como como uma prática 

disruptiva e de rompimento contra a ordem e a classificação […] na 

desmontagem dos sentidos de ordem na composição das classificações dos 

sujeitos” (18), o que pressupõe uma postura de abertura ao uso da LG e admitir 

que o “saber escolar não é apenas acerca da aprendizagem cognitiva, mas antes 

acerca dos modos morais, a partir dos quais o aluno deverá relacionar-se 

consigo e envolver-se com o mundo” (Martins & Almeida, 2013: 21). 

                                                                 
10 A falha ou falta de mediatização adequada sobre as várias formas características de cultura, de 
percepção de processamento de informação e de organização da realidade, podem conduzir à 

impossibilidade de pensar sobre o pensar ou de definir e resolver problemas, tornado as funções 

cognitivas do indivíduo deficitárias (Amorim & Gonçalves, 2005: 226).  
 



51 
 

Deste modo, admitir abertura a LG no ensino artístico com Surdos significa 

que o contexto didáctico-pedagógico deve se manifestar favorável ao 

reconhecimento das particularidades implicadas na aprendizagem do aluno 

Surdo, de modo a ampliar a disponibilização de ferramentas pedagógica, e não 

só, adequadas para que despertem e estimulem no aluno, o que Hernández, 

Terrasêca e Paiva (2013: 10) denominam como as “ideias-chave” que 

alimentam a educação artística, nomeadamente a “criatividade, experiência, 

apreciação, sentido crítico, prática, história da arte, estética…” (ibidem).  

Logo, para que sejam materializadas estas “ideias-chave”, no contexto de 

educação artística com Surdos, torna-se importante quebrar a tentação da 

“separação entre teoria e a prática [ou] entre um suposto nível discursivo sobre 

o mundo e o mundo ele mesmo” (Martins & Almeida, 2013: 20), sob a 

justificação tendenciosa de que o Surdo não acede aos conteúdos teóricos com 

o mesmo nível de complexificação que o ouvinte. Por isso, lembramos que o 

sucesso passa pela adopção de metodologias que privilegiam estratégias 

bilingues (Carvalho, 2019; Sá Correia, 2018; Pinto & Coelho, 2013). 

Esta tendência de abordagem reducionista e minimalista dos conteúdos 

curriculares é evidenciada por Carvalho (2019) quando anota que a “formação 

profissional para as pessoas surdas era invariavelmente nas áreas de 

carpintaria, marcenaria, pintura, estofador, corte e confecção, cozinha e 

pastelaria, cabeleireiro e artes gráfica” (103-104).  

Por isso é que a forma de actuação dos professores e demais actores 

educativos afigura-se crucial, na medida em que devem assumir “que o seu 

lugar deverá ser entre os” alunos Surdos, “fazendo do trabalho escolar um 

exercício de busca permanente de representações e de possibilidades outras 

sobre a realidade” por forma a evitar “bloqueios contínuos a qualquer vontade 

de criar” do aluno (Martins & Almeida, 2013: 23-24), ou então não permitir 

que tais “processos de criação absorvam (…) somente uma pequeníssima parte 

da riqueza” e do seu potencial (Mesquita, 2013: 117). 

Referimo-nos aos outros actores pelo facto de entendermos que no campo 

educativo a “relação com o saber é também uma relação com o outro”, na 
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medida em que “há sempre um outro que ajuda aprender” (Charlot, 2000: 72). 

“Aprender sempre é entrar em uma relação com o outro”, pode ser física ou 

virtual, visto que “toda relação com o saber comporta uma dimensão relacional 

que é parte integrante da dimensão identitária” (ibidem).   

O facto de o ensino artístico privilegiar uma relação de interacção 

permanente entre o indivíduo e os instrumentos/materiais, os “processos de 

criação” não devem dar lugar ou gerar automatismos “nos procedimentos de 

seus utilizadores” (Mesquita, 2013: 117-118), pelo que é preciso dar alguma 

liberdade nessa manipulação das ferramentas/materiais para que se estimule a 

criatividade no aluno e possa “revelar a capacidade de decisão no lento 

processo de aquisição da autonomia intelectual” (Mesquita, 2013: 119), o que 

por outras palavras significaria, no caso do aluno Surdo, deixá-lo no centro da 

acção de ensino-aprendizagem como forma de adquirir o saber por meio da 

experiência, aprender com a própria experiência e com recurso a LGP.  

Assim, o desenvolvimento de competências cognitivas, num contexto em que o 

ensino de conteúdos artísticos envolve alunos Surdos, passaria pelo próprio 

sistema de ensino assumir mudanças que assentam na necessidade de 

“proporcionar aos indivíduos uma educação não assente em aptidões 

fortemente estruturadas” (Stoer & Magalhães, 2005: 89), na maior parte das 

vezes relacionadas aos referenciais ouvintistas, “mas sobretudo em 

competências que os tornem flexíveis” (ibidem), hábeis para o exercício da 

cidadania e desenvolvam a criatividade artística. 

 

2.1.5. Criação do léxico de especialidade em LGP: percursos e desafios  

A criação do léxico de especialidade em LGP continua sendo um domínio 

na educação de Surdos que, embora tenha registado avanços significativos nos 

últimos anos, continua a comportar desafios relacionados às situações de vária 

ordem, desde a história da LGP à história da educação do Surdo, da cultura e 

diferença Surdas às políticas educativas para a área da surdez. 
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A este cenário se associa o facto de “durante cerca de 150 anos a LGP não 

[ter sido adoptada como] a língua de instrução na sala de aulas, embora 

existisse nos recreios das escolas de surdos, nos internatos e mais tarde nas 

associações de surdos” (Carvalho, 2015: 269).  

Provavelmente, daqui deriva o facto de, quer a LGP assim como a criação 

do léxico de especialidade em LGP, continuarem a enfrentar desafios no 

espaço da escola, embora se reconheça os avanços que tem sido registados 

relativamente ao trabalho que é leva a cabo nas EREBAS (Carvalho, 2015; 

Vaz, 2013), porém o currículo continua a registar marcas da ouvintização na 

medida em que “o que tem vindo a acontecer é que os tópicos do currículo são 

formulados como tradução do currículo da comunidade ouvinte para a língua 

da minoria; talvez se esteja a fazer um simples transplante” (Sá Correia, 2012: 

187). 

Carvalho (2015), em alusão ao estudo que realizou no contexto da escola e 

da sala de aulas com Surdos, refere que os desafios prevalecem relativamente 

ao léxico de especialidade em LGP, ao anotar que foram confrontados com 

duas situações distintas, estando a primeira relacionada com a “utilização da 

LGP como meio de estabelecer comunicação aluno-professor e professor-

aluno” (3), e a segunda com “a utilização de léxico de especializado em LGP 

para lecionar os conteúdos e conceitos-chave necessários ao ensino e 

aprendizagem das várias disciplinas curriculares” (ibidem). 

Deste modo, se nota que a problemática de emergência/utilização do léxico 

de especialidade em LGP na escola do Surdo ultrapassa o domínio da educação 

e assume uma dimensão política e cultural, se partirmos do pressuposto de que 

a LGP tem um estatuto linguístico próprio e potencial para veicular conceitos 

abstractos. Por esta razão se enfatiza o facto de que o que mais deve importar 

na mediação da aprendizagem não é o ensino cumulativo de conceitos 

[ouvintização], mas sim a forma como esses conceitos irão provocar 

transformações efectivas a nível cognitivo e noutros domínios de 

desenvolvimento do aluno Surdo, atendendo a que “é possível todos 

aprenderem apesar das diferenças” (Vaz, 2013:226).  
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Neste diapasão, Sá Correia (2010), ao falar da problemática do léxico de 

especialidade em LGP para o ensino de filosofia, anota que é necessário que se 

“leve em linha de conta as especificidades culturais dos alunos” (178), o que, 

por um lado, entendemos como chamada de atenção para que não seja criada 

no aluno Surdo uma “competição entre estímulos visuais e estímulos 

auditivos” (Amorim & Gonçalves, 2005: 230), decorrente da tendência de se 

adoptarem modelos de ensino concebidos para leccionar conteúdos escolares a 

alunos ouvintes sem “responder às necessidades dos […] alunos surdos, [por 

sinal] bem mais exigentes” (Carvalho, 2019: 100). 

Tal acção não deve configurar ou transparecer a ideia de que o ensino de 

conteúdos curriculares a Surdos assenta, primeiramente, no “modo de pensar 

oral”, pelo contrário, é preciso garantir que o processo ocorra e evolua num 

modo de “pensar visualmente”, visto que a LGP “não tem limites na 

comunicação da informação” (Sá Correia, 2010: 189). Ao se referir à 

necessidade de criação do “Glossários adequados a alunos surdos”, Correia 

reitera que a criação do léxico de especialidade adquire uma importância 

especial no ensino de alunos Surdos porque ficam dotados de aptidões que lhes 

permitem atingir níveis de “abstracção [que podem ser alcançados com o 

mesmo nível de complexidade] como [os alunos ouvintes o fazem através d]as 

línguas orais, graças às suas estruturas de grande iconicidade (transferts) que 

permitem «dizer mostrando»” (Sá Correia, 2010: 208). 

No seu trabalho mais recente, e ao construir a abordagem relativamente ao 

desempenho profissional dos docentes e intérpretes, Carvalho (2019) 

referencia um estudo realizado pela Unidade de Investigação do CEDJRP 

(Centro de Estudos e Desenvolvimento Jacob Rodrigues Pereira) que visava 

“apurar quais as dificuldades sentidas pelos docentes de LGP e intérpretes de 

LGP”, cujo resultado “revelou que 91% dos inquiridos responderam que as 

maiores dificuldades sentidas prendiam-se com a inexistência terminologia em 

LGP para as diversas áreas curriculares” (101). 

De certa forma, o resultado deste estudo faz emergir o questionamento 

sobre os condicionalismos a que estará sujeito o aluno Surdo no acesso ao 
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conhecimento, decorrente das fragilidades no quadro lexical para termos 

específicos em LGP. Tal situação é reconhecida por Sá Correia (2010) quando 

“lamentando o facto de existirem poucos trabalhos sobre esta temática” reitera 

a necessidade de se “proceder ao desenvolvimento da investigação na área da 

LGP” a nível do léxico de especialidade (208). 

Porém, Carvalho (2015: 11; 2019) reconhece, por um lado, a existência de 

avanços significativos, nos últimos anos, a nível da criação do “léxico da LGP 

para o domínio escolar e áreas de especialidade”, por outro lado, chama 

atenção para o percurso por ser feito, ao acrescentar que para além de serem 

escassos os mesmos não têm registo. Contudo, Carvalho (2015) enaltece o 

trabalho realizado pelos profissionais ao referir que “têm sido feitas algumas 

tentativas de criação de léxico em LGP para as várias áreas curriculares que 

compõem o currículo escolar nacional”, onde são destacados os papéis de 

“alguns docentes de LGP, alguns professores ouvintes proficientes em LGP e 

sobretudo os intérpretes de LGP” (11-12).  

Este reconhecimento ganha outro ímpeto quando conjugado com o facto de 

se registar relativo crescimento no que diz respeito à acessibilidade da pessoa 

Surda em diversas áreas sociais, a níveis altos de escolaridade e a profissões 

qualificadas, embora fosse [e continua] “uma realidade que durante muitos 

anos esteve vedada as pessoas surdas” (Carvalho, 2015: 269), visto que “a 

formação profissional para as pessoas surdas era invariavelmente nas áreas de 

carpintaria, marcenaria, pintura, estofador, corte e confecção, cozinha e 

pastelaria, cabeleireiro e artes gráficas” (Carvalho, 2019: 104).  

Relativamente as profissões elencadas por Carvalho (2019) não só fica 

evidente a redutibilidade a que estavam votadas as capacidades cognitivas do 

Surdo, como também reflectem um certo exercício de poder da sociedade, tal 

como Klein (2001) ilustra, abaixo, quando fala da relação entre a escola do 

Surdo e o mundo de trabalho na realidade brasileira e cuja natureza da 

profissões é coincidente. 

Como actividade directamente ligada à capacitação para o trabalho, muitas 

escolas de surdos organizam, dentro de seu próprio espaço físico […] 

oficinas de aprendizagem de ofícios. Essas oficinas, na grande maioria, são 
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montadas a partir das possibilidades financeiras para a sua manutenção, 

como também, através da escolha da direção das escolas sobre o que se 

entende por melhor profissão para os surdos. Existem exemplos de escolhas 
de oficinas que não levam em conta nem mesmo as possibilidades de 

exercício futuro de uma profissão que dê condições de sobrevivência aos 

jovens surdos. Outros projectos privilegiam ofícios que não exigem 

escolaridade mais avançada, mas que possibilitam um trabalho mais 

individual, sem a necessidade de contato frequente com o público (Klein, 
2001: 82-83). 

Através das realidades partilhadas por Klein ficam patentes os 

condicionalismos a que esteve o sujeito o Surdo para evoluir 

profissionalmente, assim como as limitações que sofreu a LG na criação do 

léxico de especialidade a nível da educação e dos diferentes domínio 

profissionais. 

Se por um lado, é notório o trabalho realizado nas escolas de Surdos e o 

esforço dos professores, intérpretes e alunos em criar o léxico de especialidade 

em LGP, conjugado com a participação da comunidade Surda e empregadores, 

por outro lado, o léxico existente “não é de forma alguma suficiente para as 

actuais exigências escolares, académicas e profissionais” (Carvalho, 2015: 12), 

pelo que o desafio persiste no sentido de se continuar o empreendimento de 

esforços para que sejam removidas as barreiras na acessibilidade a educação do 

aluno Surdo, principalmente às que se relacionam com as questões da LGP 

enquanto veículo primordial na educação do Surdo. 

  

2.1.6. Orientação paradigmática: paradigmas fenomenológico-

interpretativo e sociocrítico 

O estudo que culminou com a produção da Dissertação foi conduzido numa 

perspectiva teórica orientada pelos fundamentos epistemológicos de três 

paradigmas, o fenomenológico- interpretativo, o sociocrítico e o 

socioantropológico e cultural da surdez. Tal combinação, decorre do 

pressuposto de que a comunidade Surda tem cultura própria, que “as línguas 

gestuais são línguas naturais dos Surdos” (Coelho, 2010: 35), que o indivíduo 

Surdo tem condições cognitivas para aprender e desenvolver competências 

complexas com recurso a LG (Lampreia, 1977; Pinto & Coelho, 2013; Sá 
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Correia, 2018) e que existem discursos hegemónicos que tendem a colocar o 

surdo num „gueto‟ (Carvalho, 2015; Vaz, 2013; Lopes M., 2007; Pacheco & 

Caramelo, 2005; Skliar, 2001a). 

Ademais, a pertinência, na combinação de elementos adstritos aos três 

paradigmas enunciados, é justificada pelo pressuposto científico de que a 

produção do conhecimento, nas ciências sociais, deve se mostrar permeável a 

entrada/aceitação das teorias de outros domínios científicos, no sentido de se 

apropriar e se deixar confrontar por esses saberes diferentes, de modo que se 

construa um conhecimento abrangente (Habermas, 1989; Demo, 1995; Correia, 

1998; Amado, 2017).  

 O paradigma fenomenológico-interpretativo, segundo Amado, se 

caracteriza por centrar o foco no estudo dos fenómenos e na análise da 

qualidade das relações sociais desenvolvidas pelos actores dentro de um 

sistema social ou educativo, com vista a “compreensão das intensões e 

significações” das suas práticas (Amado, 2017: 42).  

Demo (1995) adianta que a base de uma pesquisa fenomenológica assenta 

“na verdade, [n]uma interpretação da vida cotidiana”, pois é onde residem “os 

significados sociais” (251) e por esta razão o pesquisador fenomenológico 

deve pautar por uma postura de “respeito à realidade social”, que por sinal é 

“sempre mais abundante que os esquemas de captação” da mesma realidade 

(Demo, 1995: 250). Entendemos por „esquemas de captação‟ ao conjunto de 

procedimentos metodológicos que são adoptados para efectivar a recolha de 

dados, e que a sua adopção não deve configurar uma tentativa de se manipular 

os factos para acomodar os propósitos do investigador.  

Atendendo a que no campo da educação e surdez sistematicamente 

conflituam dois mundos (surdo-ouvinte), que se influenciam pelas respectivas 

práticas socioculturais alicerçadas nos sistemáticos esforços de tornar “o surdo 

mais próximo do ouvinte” - ouvintização (Vaz, 2012: 222), a pesquisa deu 

ênfase na análise de informações partilhadas pelos sujeitos e nos significados 

que os mesmos atribuem a tais criações (Amado, 2017), a fim de inferirmos 

sobre o processo de identificação do léxico de especialidade em LGP tendo em 
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consideração as particularidades sócio-culturais e linguísticas dos sujeitos 

Surdos.  

Alia-se o facto de, “a partir das perspectivas dos participantes”, termos 

procurado compreender aspectos relacionados com os sentimentos, “crenças, 

opiniões, perceções, representações, perspetivas, conceções, etc” (Amado, 

2017: 42-44) dos professores, alunos surdos, intérpretes e membros da 

Direcção da escola relativamente a forma como encarram o processo de 

envolvimento do aluno surdo na identificação de gestos para conteúdos 

artísticos, numa postura epistemológica em que privilegiamos o princípio da 

hermenêutica que assenta no pressuposto de que “o observável nunca esgota a 

totalidade do objecto” (Demo, 1995: 155). 

Tendo em consideração as pretensões do projecto, optamos pelo paradigma 

fenomenológico-interpretativo pelo facto de nos permitir efectuar uma busca 

relativa a compreensão das maneiras como são configurados os espaços 

linguísticos –LG e LV - pelos actores educativos, como são formadas as teias 

que resultam dessa interacção  e que sentidos/significados são atribuídos aos 

laços de relações. 

 Deste modo, a opção pela perspectiva fenomenológica possibilitou a 

apropriação de um leque de dados que permitiram “construir (…) um discurso 

[que resultou] da exploração dos próprios factos” (Lyotard, 1986: 77) sobre o 

processo de criação do léxico de especialidade, atendendo que a relação e as 

práticas educativas já lá estavam “quando o conhecemos ou julgamos” 

(ibidem), contribuindo, assim, para a construção de inferências sobre o 

fenómeno em estudo através da análise da perspectiva dos actores educativos. 

Isto, possibilitou a familiarização para com “as estruturas de sentido 

organizadas pelos sujeitos [da investigação] através da interpretação das suas 

experiências” (Silva S., 2010: 57). 

A opção pelo paradigma sociocrítico resulta da necessidade de 

construirmos uma atitude reflexiva que nos conduza para a análise do 

fenómeno educativo no contexto da educação do Surdo, enquanto um processo 

que pode estar revestido de nuances de inclusão-exclusão (Stoer & Magalhães, 
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2005), atendendo à forma como a escola e os seus actores se mobilizam para 

responder às particularidades do aluno Surdo. 

Como refere Amado (2017: 56) na investigação crítica “a importância do 

poder na sociedade e função da escola na definição da realidade social, são 

fundamentais”. O autor acrescenta que os fundamentos desta perspectiva  

criticam a disposição dos educadores em ser cúmplices na reprodução de 

um sistema social desigual, e impulsionam os investigadores do âmbito da 

educação não só a serem conscientes das lutas de poder na sociedade mas, 
ainda, a participar nessa luta em nome da justiça social e da paz entre os 

povos e nações. [Por isso] cabe a educação o trabalho de conscientização e 

politização dos oprimidos, pelo que a educação neste domínio não pode 

deixar de ter um caráter político (Amado, 2017: 56-57).    

Ainda sobre os pressupostos teóricos da investigação sociocrítica, Amado 

(2017) anota que seus defensores reiteram que “esta tem como finalidade única 

a transformação social e a autonomia dos sujeitos” (57), pelo que, enquanto 

acção técnica e epistemológica que visa a produção de conhecimentos 

cientificamente validados, a sua actuação e resultado devem apontar “as suas 

consequências na sociedade e nos indivíduos” (Santos, 2003: 31). 

Partindo do pressuposto de que o aluno Surdo pertence a uma minoria 

linguística e cultural, as relações sociais entre os mundos Surdo e ouvinte 

“mantêm –se fundadas em mitos [que] se cristalizam nos dispositivos, quer de 

intervenção sobre a surdez, quer de integração social dos surdos”, o que 

contribui, por consequência, “para a hierarquização dos indivíduos em classes 

sociais”, estabelecimento de “fronteiras entre grupos e «roubam» direitos a uns 

[Surdos] que, para os outros (ouvintes), se naturalizam desde o berço”  

(Pacheco & Caramelo, 2005: 23).  

Por esta razão, a opção pelo paradigma sociocrítico permitiu-nos levar a 

cabo a investigação no sentido de descobrirmos o véu do que aparentemente 

assume-se como normalidade (Amado, 2017), de modo a percebemos até que 

ponto as medidas de carácter didáctico-pedagógico não estarão a privilegiar o 

aluno ouvinte em detrimento do Surdo. 

A escola, enquanto instituição formal e social, é um local propenso a 

eclosão de actos de inclusão-exclusão, atendendo a que emerge da sua missão a 
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necessidade de cumprir directivas e alcançar objectivos definidos a nível 

macro (Cortesão & Torres, 2018), propiciando a criação de um espaço que 

privilegie uns e marginalize outros (Macedo, 2009), deixando o aluno Surdo 

numa situação de desvantagem em relação ao ouvinte, por conta da adopção de 

modelos pedagógico/didácticos centrados no ouvintismo (Vaz, 2013; Lopes 

M., 2007).  

Assim, a opção pelos pressupostos do paradigma sociocrítico permitiu que 

dirigíssemos a nossa atenção e olhar para as desigualdades que podem ser 

produzidas e reproduzidas na escola do Surdo, como resultado da interacção 

entre os actores educativos Surdos e ouvintes, atentando para os efeitos da 

actuação e práticas dos professores e outros actores educativos, visto que, 

enquanto agem sobre o meio, estes actores não só exercem a sua influência 

sobre este mesmo meio como são influenciados por ele (Amado, 2017). 

Embora não tenha constituído nossa pretensão, enquanto projecto de 

pesquisa, empoderar os actores educativos, apoiamo-nos no paradigma 

sociocrítico para criar directivas epistémicas que nos permitissem configurar 

um quadro de referências sobre a educação de Surdos, através da interpelação 

das perspectivas e sentimentos dos actores educativos sobre como encaram a 

singularidade no processo de criação do léxico de especialidade. 

 

2.1.7. Paradigma socio-antropológico da surdez: a educação de Surdos 

enquanto campo de fluxos epistemológicos 

Pesquisar no domínio da educação e surdez pressupõe desterritorialização 

das práticas e crenças que se produzem e reproduzem nos quotidianos 

socioculturais, muitos das quais tendem a se afirmar como as mais verdadeiras, 

legítimas e dominantes. Na pesquisa que conduzimos “distanciamo-nos das 

abordagens que definem e perspectivam [a surdez] enquanto deficiência, [pelo 

contrário], procurámos entendê-la e estudá-la enquanto realidade biossocial” 

(Coelho, 2005a: 15) alicerçada nas políticas da diferença, da educação e sociais 

(Stoer & Magalhães, 2005). 
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 Assumimos e reconhecemos a diferença como uma componente política 

para problematizar a “oposição entre a normalidade e anormalidade e, 

inclusive, a problematização da própria normalidade do quotidiano” (Skliar, 

2001b: 5-7), pelo que procuramos, num esforço epistémico, desvendar uma 

intensão de normalização da educação de Surdos pelas ideologias dominantes e 

criar interfaces com as questões tendentes à minimalização da comunidade, dos 

marcadores culturais11 e identidade Surdas. 

O paradigma socio-antropológico da surdez advoga que o surdo pertence a 

uma comunidade produtora de cultura, com língua própria e onde as 

“experiências visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos surdos em 

relação a qualquer outro grupo de sujeitos” (Skliar, 2001a: 7) são assumidos 

como marcadores primordiais e instituintes da comunidade Surda (Lopes & 

Veiga-Neto, 2006; Coelho & Cortes, 2013). No domínio da educação este 

paradigma preconiza que o surdo tem o direito de evoluir como bilingue e 

bicultural. 

Neste contexto, pretendemos “contribuir para a criação de alternativas 

[discursivas sobre a surdez] que se traduzam em estádios de afastamento do 

registo da regulação através da reinvenção de novos mapas emancipatórios” 

(Coelho, 2010: 21) assentes “essencialmente nas suas [dos Surdos] vivências”, 

visto que a “surdez é inegavelmente uma experiência visual” e não oral/ouvinte 

(Coelho & Cortes, 2013: 393).  

Assim, o “diálogo entre várias realidades históricas [surda/ouvinte]” 

(Meneses, 2008: 7) traduzir-se-á num desafio claro ao princípio de “hegemonia 

cultural” ouvinte e possibilite uma “abertura à diversidade de saberes” 

(ibidem), onde “a cultura surda não [seja assumida] como uma imagem velada 

de uma hipotética cultura ouvinte” (Skliar, 2001a: 28-30) e muito menos 

                                                                 
11 O conceito de “marcadores culturais” Surdos designa “traços culturais relevantes, que emergem 

enquanto elementos significativos” da comunidade Surda, cujo sentido é atribuído “pelos sujeitos em 

relação” de experiência social e produção de cultura, onde a singularidade e a diferenciação possibilitem 

“(re)pensar e (re)configuar o papel dos surdos na sociedade” (Coelho, 2010: 21-22), pelo que esforçamo-

nos, epistemologicamente, no quebrar das fronteiras imateriais assentes em “uma geografia 
segregacionista que se realimenta dos padrões sociais” (Lopes e Veiga-Neto, 2006: 84) que não atendem 

para a alteridade. 
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descrita a luz das “representações dominantes, hegemónicas e „ouvintistas‟” 

(ibidem). 

“O mundo dos fenómenos [educativos e sociais] só se descobre […] a 

partir da atitude performativa dos participantes em interações” (Habermas, 

1989: 70), pelo que o pesquisador deve despender atenção especial para o que 

se visualiza - o quotidiano Surdo -, para as manifestações de sentimentos e 

para a teia das relações sociais na comunidade Surda numa acção de 

observação crítica.  

A produção do conhecimento científico sobre a realidade Surda requer a 

construção de um quadro de pressupostos epistemológicos que “devem ser 

focalizados e entendidos a partir da diferença e a partir do seu reconhecimento 

político” (Coelho, 2005a: 15-17), se admitirmos que o contacto com a 

comunidade Surda propicia a geração de ambientes que podem „mestiçar 

profundamente‟ quem investiga sobre essa realidade. Logo, as teorias que daí 

resultarem “deve[m] estar aberta[s] a uma confirmação indirecta por outras 

teorias concordantes” (Habermas, 1989: 143-144), na medida em que os 

fundamentos epistemológicos que subjazem num paradigma podem ter a sua 

génese ou estabelecer relações com fundamentos enunciados por outros 

paradigmas. 

 Porém, na pesquisa do fenómeno educativo no domínio da surdez existe 

um conjunto de elementos ou dados, a realidade Surda, que “não podem ser 

descritos [na acção investigativa] independentemente da linguagem dessa 

teoria” (Habermas, 1989: 144), mas devem, sim, ser vistos a partir do que 

emana da comunidade Surda, da condição de ser Surdo e das particularidades 

do aluno Surdo, para que o discurso sobre o fenómeno em estudo assuma o 

princípio de democraticidade epistemológica e que se alicerce “na perspectiva 

linguístico-cultural de sujeito [Surdo] não homogéneo” (Sá Correia, 2010: 

149). 

Problematizamos e nos apartamos da ideia de existência de culturas 

hegemónicas por reconhecermos que a “diferença, [deve ser assumida] como a 

base para a convivência de múltiplas identidades” (Sá Correia, 2010: 149), 
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existência da cultura Surda, visto que existindo tal reconhecimento e 

convivência será erguida a complementaridade entre as diferentes culturas sem 

que exista a diametralidade condicionada/dependente, mas sim a noção do que 

Habermas (1989) denomina de „teorias concorrentes‟. 

Esta maneira de olhar para o campo científico, para a realidade Surda e 

para as formas de produção do conhecimento científico sobre a educação dos 

Surdos, nos permite romper “o círculo hermenêutico em que ficam presas as 

ciências” (Habermas, 1989: 145), rever e reformular o discurso sobre as 

políticas educativas na área da surdez (Sá Correia, 2010; Stoer & Magalhães, 

2005). 

 Ao construirmos uma abordagem que conjuga três paradigmas, o 

fenomenológico, o sociocrítico e o sócio-antropológico da surdez, pretendemos 

enfatizar que pesquisar sobre a educação de Surdos pressupõe uma postura no 

pesquisador que manifeste predisposição para engendrar rupturas 

epistemológicas (Silva S., 2010; Correia, 1998), admitindo a criação de uma 

hermenêutica universal (Habermas, 1989), no sentido de os resultados não 

serem produto de acções à montante - formulação de hipóteses - mas sim, 

emergirem como fruto de um empreendimento etnográfico que se configura a 

partir da interacção com a realidade Surda.  

A criação de uma hermenêutica universal, na pesquisa sobre a educação e 

surdez, consiste em adoptarmos modelos de análise que sejam instituídos pela 

comunidade Surda (Pacheco & Caramelo, 2005), no sentido de possibilitarmos 

a emergência de uma acção epistémica que esteja desprovida de referenciais 

ouvintistas, admitindo que o aluno Surdo, enquanto actor educativo, está 

provido de faculdades cognitivas que lhe permitem evoluir de forma autónoma 

e crítica, desde que sejam adoptadas metodologias que atendam para a visuo-

espacialidade e para a LGP (Sá Correia, 2018; Carvalho, 2015; Pinto & 

Coelho, 2013; Coelho, 2010).     
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CAPÍTULO III: QUADRO METODOLÓGICO 
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3.1. Abordagem metodológica: Os desafios da acção investigativa e a 

entrada em território alheio – a neutralidade ouvinte em questão  

Como já demos conta, no capítulo sobre o Quadro conceptual, uma 

investigação científica deve ser norteada por pressupostos teóricos e 

metodológicos que permitam que a acção investigativa evolua de forma 

estruturada, fundamentada e orientada, para possibilitar a elaboração de um 

quadro de referenciais que impele à construção de elementos balizadores sobre 

o fenómeno que se pretende estudar e a forma como serão tratados os dados 

recolhidos. 

Estes pressupostos, permitem, ainda, enquadrar a produção de 

conhecimento numa estrutura passível de ser validada pela comunidade 

científica e pela comunidade Surda, pelo que importa ressalvar que o 

pesquisador não deve partir para o terreno com preconceitos sobre a realidade 

e/ou com procedimentos metodológicos estanques.  

No presente capítulo, construímos uma abordagem sobre os fundamentos 

metodológicos que formulamos/reformulamos no sentido de serem 

operacionalizados na escola de Surdos, um terreno que se orienta por outras 

lógicas, pelo que, enquanto pesquisadores, devemos estar atentos aos discursos 

produzidos, tal como adverte Klein (2001). 

A questão da surdez, em geral, e da educação dos surdos, em particular, vem sendo 

atravessada por diferentes discursos, muitos deles considerados cientificamente 
embasados e, assim, aceitos enquanto verdade. 

Os discursos exercem um papel central nas práticas sociais. O que importa não é 

saber o significado das palavras, mas como os discursos vão produzindo efeitos de 

poder e controle, fazendo com que as coisas sejam pensadas de um jeito e não de 

outro, como sendo verdade (Klein, 2001: 76). 

Deste modo, e alicerçados nas palavras de Klein, entendemos que é preciso 

conceber uma postura de flexibilidade procedimental e deixar-se surpreender 

pelo terreno (Silva S., 2010; Ferreira, 2014b; Amado, 2017), o que deve ser 

conjugado com a reflexão permanente no processo e sobre o processo (Correia, 

1998; Santos, 2003), quer em relação aos aspectos epistemológicos assim 

como metodológicos, a fim de deixarmos emergir a realidade e as produções 

Surdas. 
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3.1.1. Tipologia do estudo quanto a natureza, aos objectivos e a 

abordagem: Construindo a forma para entrar no espaço epistemológico 

da escola de surdos 

A pesquisa, quanto a natureza, assumiu a linha de uma investigação 

fundamental, atendendo a que a proposta de realização do estudo não foi 

motivado pela necessidade de aplicar imediatamente o conhecimento que 

resultasse da acção investigativa mas, sim, da intenção de alimentar o campo 

científico e a produção de conhecimento. A pretensão do estudo visava 

“formular quadros de referência [e] discutir [as] abordagens teórico-práticas” 

(Demo, 1995: 13) com base em teorias que nos permitissem, não só indagar o 

fenómeno educativo no contexto da surdez, mas também que enformam os 

discursos, as acções e os processos de criação de léxico de especialidade em 

LGP.  

Relativamente aos objectivos da pesquisa o estudo assumiu o carácter 

exploratório, visto que a pretensão assentava na necessidade de criarmos uma 

proximidade com as escolas de Surdos que nos permitisse vivenciar as 

dinâmicas nela operadas, explorar as criações e os quotidianos dos actores 

educativos, tendo em conta os constrangimentos relacionados com a escassez 

de tempo. A acção exploratória nos permitiu configurar um quadro de 

“denúncia das margens e do profano e, sobretudo [percebermos e] mostrar que 

[os alunos Surdos] não são figuras sociais passivas” (Silva S., 2010: 59), mas, 

sim, actores com competências cognitivas e socioculturais para contribuírem 

activa e efectivamente no processo educativo e na criação do léxico de 

especialidade em LGP (Sá Correia, 2010).  

No que tange a abordagem a pesquisa assumiu a perspectiva dos estudos 

qualitativos, uma vez que a nível dos objectivos da investigação tínhamos 

como pretensão analisar “fenómenos/qualidade das relações [dos actores 

educativos – alunos Surdos, professores, intérpretes e membros do corpo 

directivo] para compreender[mos] as intensões/significações” (Amado, 2017: 

42) que atribuem às suas práticas na identificação de gestos para conteúdos 

artísticos.  
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Uma vez que na educação de Surdos conflituam dois mundos - 

ouvintização (Vaz, 2012; Lopes M., 2007; Skliar, 2001a), a abordagem 

qualitativa nos permitiu estudar a qualidade e os processos na busca da 

“interpretação e compreensão numa acção [que visava] aceder as motivações 

que [estavam] na origem dessa mesma acção” (Sofia S., 2010: 56), o processo 

de identificação do léxico em LGP, “a partir das perspectivas dos 

participantes” (Amado, 2017: 42-44), num quadro de referências instituído 

pelos marcadores culturais Surdos, e que nos permitiu compreender e quebrar a 

oposição entre a noção de “normalidade e a anormalidade” produzidas pelo 

discurso hegemónico (Skliar, 2001a: 5). 

 

3.1.2. A observação como método: Quando pesquisar pressupõe ‘ouvir 

com os olhos, falar com as mãos e olhar com olhos de ver’ 

A pesquisa adoptou o método de observação, enquanto procedimento de 

investigação científica, cuja acção se traduz pelo contacto directo do 

investigador para com o terreno onde ocorre o fenómeno em estudo e o 

objectivo visava propiciar condições para que nos aproximássemos à escola 

dos Surdos e contactássemos com os actores educativos. A observação 

constitui “um aspecto fundamental em qualquer área científica” (Wilkinson, 

1995: 213-229) pelo facto de, no caso das ciências sociais, a ênfase ser dada ao 

fenómeno em estudo e aos respectivos actores sociais, através de um contacto 

directo com o contexto, possibilitando o descortinar da forma e dos 

mecanismos adoptados pelos sujeitos para dar significado ao que está sendo 

observado. 

Tal como referem Amado e Silva (2017: 153) a observação consiste numa 

“imersão prolongada do observador num grupo local onde escolheu viver para 

observar sistematicamente os seus modos de vida e de pensamento”. Em 

termos práticos, segundo estes autores, a observação directa equiparar-se-á a 

“uma espécie de „descida ao poço‟” (Amado & Silva: 2017, 153) na medida 

em que os dados são recolhidos directamente no terreno, em contacto com a 

realidade e com os respectivos actores, onde o observador é sistematicamente 
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remetido a uma acção de imersão/emersão e sustentada por uma “reflexão 

reflexiva” (Silva S., 2010; Correia, 1998), a fim de identificar as centralidades 

e periferias, razão pela qual Wilkinson (1995) acrescenta que “a maior força da 

observação directa é precisamente por ser directa” (213). 

Como já referimos nas abordagens anteriores, pesquisar no contexto da 

educação e surdez pressupõe uma atitude de reflexão permanente para 

podermos “reconhecer e fazer entender o sentido das palavras ditas 

[gestualizadas] e partilhadas” (Pacheco & Caramelo, 2005: 25), de modo a 

indagarmos a realidade e educação de Surdos a partir das produções que 

emergem da própria realidade Surda. Para o caso do nosso estudo, a nível 

metodológico foi preciso atentarmos para o tipo de observação que iríamos 

adoptar, principalmente por se tratar de um contexto em que iriamos contactar 

com dois mundos distintos, surdos e ouvintes. 

Reconhecemos a existência de várias tipologias de observação e de 

perspectivas diferentes entre os autores sobre a forma como as denominam e 

agrupam, mas também identificamos convergências relativamente a postura do 

pesquisador e aos instrumentos adoptados para a recolha de dados. Quivy e 

Campenhoudt (2005), ao construírem a abordagem sobre a adopção deste 

método nas ciências sociais, referem que a observação compreende duas 

subdivisões, a observação directa e a observação indirecta.  

A observação directa “é aquela em que o próprio investigador procede 

directamente à recolha das informações, sem se dirigir aos sujeitos 

interessados”, sendo que estes “sujeitos observados não intervêm na produção 

da informação procurada” (Quivy & Campenhoudt, 2005: 164). A informação 

“é manifesta e recolhida directamente neles pelo observador”, o que em termos 

de recurso técnico para a sua materialização pressupõe a adopção da técnica da 

etnografia (ibidem).  

Por seu turno, a observação indirecta é aquela em que “o investigador 

dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada”, caracterizando-se pela 

existência de, no mínimo, “dois intermediários entre a informação procurada e 

a informação obtida: o sujeito, a quem o investigador pede que responda, e o 
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instrumento, constituído pelas perguntas a pôr” (Quivy & Campenhoudt, 2005: 

164), sendo, para efeitos de recolha de dados, adoptados um questionário ou 

um guião de entrevista como instrumento ou técnica. 

Na proposta de Quivy e Campenhoudt (2005) ressaltam dois aspectos, 

primeiro, que a tipologia da observação está intrinsecamente associada às 

técnicas de recolha de dados e, segundo, à forma como o observador se 

mobiliza no terreno para recolher tais dados ou interpelar os sujeitos. 

Wilkinson propõe três tipos de observação, nomeadamente: a casual, a 

formal e a participante. A observação casual “muitas vezes ocorre na fase de 

planificação do projecto de pesquisa” (Wilkinson, 1995: 216), que se traduz 

por uma acção primária de descida ao terreno com o propósito de recolher um 

conjunto de dados a fim de alimentar ou fundamentar as fases subsequentes do 

projecto, numa atitude em que o observador prima por ter “os olhos, os 

ouvidos e a mente abertos de modo a que se possa colher informações valiosas 

e indispensáveis” (ibidem).  

O autor acrescenta que a observação casual possibilita “a identificação de 

lugares que podem ser eleitos como sendo a localização ideal para a realização 

da observação ou desenvolver as categorias que serão usadas posteriormente” 

(Wilkinson, 1995: 216) numa acção mais objectivada ou intencionada. Nesta 

nota ressalta o facto de a observação casual constituir-se como um mecanismos 

de recolha de dados que prepara o investigador para a melhor descida ao 

terreno, possibilita a melhor estruturação/armação do projecto, como resultado 

da acção exploratória, e abre espaço para que a partida para o terreno seja feita 

com alguma propriedade, uma vez que existe certa familiarização resultante do 

contacto prévio. 

A observação formal consiste numa “aplicação planificada de um sistema 

de procedimentos para conduzir as observações”, na qual “geralmente envolve 

um observador não intrusivo – aquele que faz anotações [notas de terreno]”, 

podendo, por exemplo, o observador ser “substituído por uma câmara de 

vídeo” cuja “fita será analisada” (Wilkinson, 1995: 216) posteriormente num 
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espaço diferente daquele em que os factos têm lugar. Enfatiza-se aqui a 

presença quase inerte ou a ausência física do observador no terreno.  

A observação participante, conforme o próprio nome sugere, difere da 

casual e da formal pela maneira como o observador se envolve com o 

fenómeno no contexto em que este ocorre, vivenciando e experienciando as 

dinâmicas sociais operadas pelos sujeitos da observação. A observação 

participante tem como principal particularidade o facto de o “observador ser 

parte integrante dos eventos que estão sendo estudados” (Wilkinson, 1995: 

216), razão pela qual se assume como um procedimento revestido de enormes 

vantagens pelo facto de “possibilitar o acesso às partes mais privadas dos 

eventos e aos quais normalmente os sujeitos observados não permitiriam que 

um estranho os pudesse observar” (ibidem).  

A integração do observador permite o acesso aos “comportamentos, mas 

também às atitudes, opiniões e sentimentos”, superando desta forma “o 

problema dos efeitos do observador” (Wilkinson, 1995: 216), ao se reduzir ao 

mínimo a possibilidade de o observador ser influenciado pelas suas crenças na 

análise dos fenómenos.  

Porém, a observação participante apresenta alguns aspectos que mereceram 

atenção da nossa parte, atendendo à possibilidade de o pesquisador ser 

desviado ou ficar diluído no momento em que a observação tem lugar, visto 

que “é impossível para o observador participante ser objectivo” (Wilkinson, 

1995: 216), na medida em que “as observações serão sujeitas a flutuações na 

atenção do observador” decorrentes do facto de este “ter um papel no cenário e 

tal situação puder gerar um conflito de papéis” (ibidem).  

A respeito do conflito de papéis, Amado e Silva (2017) chamam atenção 

para o facto de a observação participante poder “levar a alterações, 

enviesamentos, perturbações do que se pretende observar”, pelo que importa 

ter a “necessária gradação da atitude participante” (157) no sentido de se 

ponderar sempre a decisão quando optarmos por este procedimento, embora 

reconheçam que esta “tentativa de distanciamento em relação ao observado já 
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mais pôde ser totalmente obtida ao longo da […] pesquisa” (Amado & Silva, 

2017: 158).  

Os autores acrescentam que a observação participante “é uma postura e 

uma atitude geral do observador empenhado numa investigação etnográfica” 

(Amado & Silva, 2017: 162), o que em função dos objectivos da pesquisa pode 

remeter a adopção de “diferentes graus de participação e modos distintos de 

„controlar‟ a reatividade do observado (visibilidade ou invisibilidade do 

observador)” (ibidem). 

Ainda sobre as tipologias da observação, Amado e Silva (2017)12 

apresentam uma abordagem aglutinadora que funde, por um lado, os elementos 

das categorias propostas por Wilkinson (1995), ao colocar, por exemplo, a 

observação casual/ocasional e a observação participante na dimensão da 

observação directa, e a observação formal na dimensão da observação 

indirecta, uma vez que esta última é previamente preparada e cuja recolha de 

dados é sustentada por instrumentos já preparados/elaborados para o efeito. Por 

outro lado, a abordagem de Amado e Silva (2017) aproxima-se da proposta de 

Quivy e Campenhaudt (2005) ao categorizar a observação em duas dimensões, 

directa ou indirecta, quer em termos de instrumentos ou das técnicas aplicadas. 

Assim, no âmbito do projecto de pesquisa adoptamos de forma articulada 

as perspectivas de Quivy e Campenhaudt (2005) e de Amado e Silva (2017) 

pelo facto de entendermos que “o campo de observação do investigador é, a 

priori, infinitamente amplo e só depende, em definitivo, dos objectivos” do 

estudo (Quivy & Campenhaudt, 2005: 196), mas também por reconhecermos 

que o terreno iria nos colocar algumas condições (Silva S., 2010). Por isso 

assumimos que a adopção de procedimentos metodológicos híbridos era o 

desejável, para possibilitar que o estudo do processo de criação do léxico de 

especialidade em LGP não fosse “atravessado pelas lógicas da medicalização, 

do assistencialismo, do «ouvintismo», cuja tradução política tem resultado 

                                                                 
12

 Quanto à „combinação de técnicas de recolha de dados‟, é possível ver-se empregue, no âmbito da 

observação participante um leque de procedimentos de recolha que vai da observação directa 

(naturalista, sistemática, ocasional, incidentes críticos […]) à observação indirecta (entrevista de vários 

tipos, análise documental, recolha de aspetos da cultura material, etc) (Amado & Silva, 2017: 162). 
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numa menorização da questão surda” (Pacheco & Caramelo, 2005: 32) e da 

educação de Surdos. 

 

3.1.3. Observação directa: etnografia como técnica e notas de terreno 

 As sucessivas tendências para a criação de perspectivas segundo as quais 

as pesquisas devem assentar na rigorosidade dos métodos e técnicas atribuem 

aos estudos etnográficos uma particularidade ímpar, na medida em que a acção 

investigativa se constitui como um espaço de reflexão permanente, pelo facto 

de “os investigadores envolverem-se eles próprios no processo de investigação, 

ou seja, envolvem-se com acontecimentos que aparecem como produto ou 

resultado final” (Tuckman, 2012: 676).  

O estudo etnográfico permite a produção do conhecimento a partir da 

imersão, “da experiência e das decisões que o terreno propõe e às vezes 

impõe” (Silva S., 2010: 119). Fundamenta-se no princípio de que “a situação 

natural constitui a fonte dos dados, sendo o investigador o instrumento-chave 

de recolha dos mesmos” (Tuckman, 2012: 266-267), centrando-se “naquilo que 

as coisas significam, ou seja, no „porquê‟ dos acontecimentos e no que 

aconteceu”, privilegiando uma “investigação fundamentada no terreno” dado 

que a interpretação dos fenómenos pressupõe “compreender como é que eles 

são percebidos e interpretados pelas pessoas que neles participam” (ibidem).  

Por esta razão a etnografia como técnica “exige uma participação 

naturalista e indutiva” dos investigadores (Amado, Crusoé & Vaz-Rebelo, 

2017: 94), a fim de nos aproximarmos dos actores de modo que possamos “nos 

dar conta das vidas dos outros” (Silva S., 2010: 117)13 no lugar em que tais 

interacções se manifestam. 

Deste modo, o facto de o fenómeno social ou educativo não ser um dado 

previamente estabelecido, a sua compreensão passará pelo estabelecimento de 

conexões e relações entre as pessoas que os produzem, a linguagem e a forma 

                                                                 
13 A etnografia é, “sobretudo, uma postura que é visível não apenas no modo particular de se estar no 

terreno e de recolher os dados, mas igualmente no modo de produzir os textos finais, onde se procura 
fazer justiça aos sentidos e à compreensão dos sujeitos sobre as suas vidas no mundo” (Silva S., 2010: 

116). 
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como valorizam tais criações no contexto em que elas acontecem (Amado, 

Crusoé & Vaz-Rebelo, 2017), “conferindo à experiência vivida e à sua 

racionalidade um lugar de primeiro plano” (Ferreira & Moutinho, 2007: 79). 

Tuckman (2012) refere que no estudo etnográfico os fenómenos “são 

analisados como se as partes de um puzzle fossem todas reunidas em conjunto” 

(676-679), na medida em que se “observam interacções para se descobrir 

padrões e significações mais pelos olhos daqueles que as experimentaram do 

que pelos olhos de observadores externos” (ibidem).   

No nosso estudo, a opção pela técnica da etnografia visava criar um 

mecanismo mobilizador que permitisse a transparência do oculto, tornando 

familiar o que aparentemente é estranho, para evitarmos a construção de 

posições tendentes à normalização dos fenómenos, visto que “cada um tem a 

sua própria cultura como modelo de «normalidade», [e] é através dele que faz 

uma leitura dos procedimentos do outro” (Pacheco & Caramelo, 2005: 32), daí 

a pretensão da nossa parte de nos apartarmos “das lógicas da normatividade 

[que] obrigam à aparência da homogeneidade [das] relações de sociabilidade” 

dos Surdos (ibidem). 

 Tal postura permite o “ressurgir de uma nova teoria a partir das 

observações, em vez de deixar que uma teoria pré estabelecida influencie o que 

está a [ser observado] ” (Tuckman, 2012: 678), razão pela qual o investigador 

deve ser capaz de “partilhar significados com os outros e outras, trabalhar um 

intertexto que procura fugir ao cientismo colonialista” (Silva S., 2010: 117), 

assentando a sua acção na epistemologia da escuta, visto que o conhecimento 

não vem de fora, mas se produz internamente em função das dinâmicas 

operadas e das interacções dos praticantes. 

A escolha da etnografia como técnica foi motivada, ainda, pelo facto de 

pretendermos criar uma relação de proximidade com o contexto educativo do 

Surdo, conjugando com o propósito de imergirmos no espaço da escola para 

nos familiarizarmos com as formas como os professores, alunos/as Surdos/as, 

intérpretes e membros do colectivo de direcção constroem os significados 
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sobre as suas práticas, particularmente no processo de criação do léxico, e na 

educação do Surdo em geral.  

A aplicação da técnica da etnografia permitiu-nos registar as formas como 

se processam e são tecidas as relações e interacções no espaço escolar, no 

sentido em que pudemos fazer anotações sobre as formas como os diferentes 

actores educativos interagem na educação de Surdos e o modo como emerge a 

cultura escolar na escola do Surdo (Apêndice VIII).  

Através da técnica da etnografia produzimos e registamos as notas 

resultantes da assistência às aulas do professor DE2 (Apêndice V), o que nos 

permitiu buscar elementos relacionados com a forma como interagem o 

professor e o aluno o aluno Surdo, quer em relação aos pressupostos que 

norteiam a relação pedagógica, assim como no que tange aos processos 

didácticos. Importa referir que para a assistência às aulas elaboramos um guião 

de observação. 

 Com recurso a etnografia pudemos, ainda, fazer o registo das conversas 

ocasionais, relatos explícitos ou implícitos relativamente as práticas 

educativas, as relações profissionais, actuações do professor, as perspectivas 

das/os alunas/os Surdos e das/os intérpretes sobre o processo de identificação 

de gestos em LGP, razão pela qual destacamos o papel e o lugar das notas de 

terreno na nossa pesquisa (Apêndice VIII). 

As notas de terreno ou notas de campo se constituem como um suporte 

primordial da técnica da etnografia uma vez que são traduzidas por registos 

do/a investigador/a sobre a realidade com a qual foi confrontado/a na acção 

investigativa.  

Lopes A. (1999) anota que as notas de terreno, a nível da sua constituição 

material, podem comportar duas dimensões, a descritiva e a reflexiva. A 

dimensão descritiva “consiste na descrição dos locais, das pessoas, das 

actividades e das conversas”, sendo esta a parte na qual o “observador tenta ser 

o mais detalhado e descritivo possível” (Lopes A., 1999: 580-581) mas sem 

prejuízo da natureza e realidade dos factos. A dimensão reflexiva corresponde 

“às perspectivas do observador, suas pressuposições, ideias e preocupações” 
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(Lopes A., 1999: 581), onde, em articulação com a dimensão descritiva, o 

observador encontra liberdade para exteriorizar as suas ideias, “especular; 

expôr sentimentos, preconceitos, aversões; confessar erros e inadequações” 

(ibidem).  

No decurso do estudo produzimos as notas de terreno com o propósito de, 

em primeira instância, “registar[mos] as observações, as impressões, os 

sentimentos do investigador, expressões e palavras recorrentes” (Amado & 

Silva, 2017: 162-163) que foram sendo manifestadas no espaço da escola e/ou 

expressas pelos sujeitos da pesquisa, professores, alunos Surdos, intérpretes e 

membros do colectivo de Direcção (Apêndice VII).  

A elaboração das notas de terreno foi uma ferramenta importante para o 

estudo e para a produção da Monografia, por ter se constituído como uma fonte 

de diálogo na acção investigativa, atendendo a que a “auto-reflexão e a auto-

consciência do investigador são uma condição de controle da investigação” 

(Lopes A., 1999: 581), visto que tais notas estavam corporizadas por registos 

do que víamos nas margens, incluindo as nossas interpretações sobre “a 

análise, o método, os conflitos e dilemas éticos, ponto de vista do investigador 

e pontos de clarificação” (ibidem). 

Uma vez que o estudo iria mexer com aspectos ligados a cultura Surda, a 

educação de Surdos, “as fronteiras imateriais e sobre a condição ser surdo” 

(Lopes & Veiga-Neto, 2006: 82-86), importa destacar que as notas de terreno 

comportaram registos de “negociações, a análise do pedido e da ordem, a 

organização” (Amado & Silva, 2017: 163) uma vez que a entrada na escola e 

na comunidade Surdas pressupunha uma negociação permanente, decorrente 

da desconfiança criada pela ouvintização. 

 Num outro diapasão, por entendermos o espaço da escola de Surdos “sob a 

égide relacional” (Salge, Vaz & Coelho, 2013: 377), como forma de 

valorizarmos as produções que tem lugar na escola e assumirmos que “o que 

define estes espaços [escolas de Surdos] são as relações [nelas] estabelecidas” 

(ibidem) e o significado que as pessoas atribuem a esse quadro de relações, 
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razão pela qual assumíamos como sendo de extrema importância o registo 

descritivo ou reflexivo sobre esse quadro de relações (Apêndice VIII). 

Atendendo a que num estudo de cariz etnográfico “as representações do 

mundo são estruturadas pelos participantes e não pelo pesquisador” (Uzzell, 

1995: 304), no nosso estudo as notas de terreno foram imprescindíveis, porque 

se constituíram como parte estruturante do trabalho enquanto mecanismo que 

forneceu um conjunto de informações não previstas, que somente o contacto 

com o meio e com os actores nos permitiram vislumbrar, uma vez que na 

comunidade Surda as interacções são informadas pela visuo-espcialidade, o 

que, de contrário, dificultaria o acesso a um leque rico de informações 

veiculadas pelo olhar e pelos gestos.  

Ademais, partindo do pressuposto de que a surdez é uma “realidade 

biossocial” (Coelho, 2005a: 15), reiteramos a importância das notas de terreno, 

pois, conjugamos com o facto de a pesquisa no domínio da educação e surdez 

os “usos e ocupações de espaços [dos Surdos deve] ir caminhando para a 

ausência de compensações e para a materialização efectiva de igualdades” 

(Salge et al., 2013: 386). Neste sentido, o investigador não deve construir o 

conhecimento sobre a realidade a partir de ideias pré-concebidas mas, sim, 

deixar que este conhecimento emirja de um processo estruturado pelos 

próprios actores, razão pela qual o processo de produção das notas de terreno 

deve centrar-se “no que é essencial nos termos do estudo” (Lopes A., 1999: 

582).  

Aqui, conforme preconiza a etnografia, dêmos ênfase “à compreensão e 

teorização dos actores sobre as suas acções, a partir de uma visão que não é de 

fora, mas de alguém que está olhando a volta” (Uzzell, 1995: 303), razão pela 

qual investimos na adopção de “um conjunto de habilidades e competências” 

relacionadas com o “observar, escutar, calar, escrever, esquematizar” (Amado 

& Silva, 2017: 162), ver com um olhar atento as construções relacionais na 

escola do Surdo. 
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3.1.4. Observação indirecta: a entrevista compreensiva como técnica 

A entrevista na investigação em ciências sociais e da educação assume-se 

como uma das técnicas fundamentais, na medida em que permite construir uma 

forma de perspectivas entre dois interlocutores – entrevistado/entrevistador -, 

privilegiando uma comunicação directa e sem preconceitos, visto que consiste 

numa conversa intencional dirigida aos sujeitos da investigação (Silva S., 

2010; Tuckman, 2012; Ferreira, 2014a/b). 

Por isso, a entrevista deve ser orientada por objectivos precisos que se 

prendem com a “análise do sentido que os actores dão as suas práticas e aos 

conhecimentos com os quais se vêem confrontados; análise de um problema 

específico; ou a reconstituição de um processo de acção, de experiências ou de 

acontecimentos do passado” (Quivy & Campenhoudt, 2005: 193). 

Ainda sobre os propósitos da entrevista, Tuckman (2012) acrescenta que 

esta visa a “recolha de dados acerca de pessoas, sobretudo interrogando-as e 

não observando-as” (432), assenta num conjunto de estratégias e à observância 

de factores que irão criar condições para que os resultados a obter estejam mais 

próximos dos objectivos previamente definidos, fazendo com que não seja 

encarada como uma inquisição, ou um acto que valoriza a pergunta-resposta, 

cujo objectivo não passaria do cumprimento de um papel administrativo 

(Bourdieu, 2001).  

Acima de tudo, o acto de entrevistar é um espaço de relações sociais, pelo 

que requer alguma experiência da parte do entrevistador para perceber e saber 

contornar situações de “violência simbólica” (Bourdieu, 2001: 694), controlar 

o rumo da conversa e aspectos relacionados com a conjuntura do contexto, 

visando o conhecimento sobre a vida social para além dos sentidos aparentes e 

manifestados (Macedo, 2004).  

O investigador deve caracterizar-se pela consciência da relação, do ponto 

de vista teórico, e imersão no terreno para estabelecer a relação com o 

entrevistado, de modo a que a entrevista não assuma um carácter de “intrusão” 

e “sem negociação prévia” (Bourdieu, 2001: 694), mas propicie “à 

reflexividade discursiva da experiência dos/pelos actores sociais, assumindo os 
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usos sociais da palavra uma centralidade fulcral para expressar as relações 

mutuamente construídas entre os sistemas de representações” (Ferreira & 

Moutinho, 2007: 78). 

Tendo em consideração a tipologia das entrevistas, Bourdieu (2001) 

adverte que na investigação do fenómeno social, que se use os métodos 

quantitativos ou qualitativos, elas comungam o facto de “se apoiarem nas 

interacções sociais que ocorrem sob a pressão de estruturas sociais” (694-695), 

pelo que se deve respeitar a ordem social e as particularidades do entrevistado 

de modo a que se reduza ao mínimo os níveis de „violência simbólica‟ na 

comunicação.  

Neste seguimento, a acção investigativa deve primar pelo respeito da 

ordem social a fim de criar espaço para que o entrevistador fique “perto das 

pessoas”, uma vez que o seu objectivo é “de conhecer as suas vidas e suas 

intenções” (Silva S., 2010: 69), propiciando a redução do carácter intrusivo ou 

a criação da imagem de um elemento estranho ao ambiente, cuja presença pode 

comprometer a manifestação natural dos fenómenos e “o acesso a uma 

narração [que por sinal] não é construída isoladamente, pois o narrador não 

está sozinho” (Ferreira, 2014b: 176). 

A nível da aplicação da entrevista, os autores reconhecem a existência de 

algumas desvantagens na sua administração, porque requer que o pesquisador 

esteja muito claro sobre as particularidades e especificidades deste 

procedimento de recolha de dados, visto que é corporizado por uma 

componente que remete a negociação permanente entre os intervenientes, onde 

“os sujeitos são levados a cooperar” assim como a pensar “até que ponto uma 

determinada questão pode influenciar os sujeitos a evidenciarem ter uma boa 

compreensão dessa questão” (Tuckman, 2012: 432-433) e se evitarem desvios.  

No que se refere à neutralidade do investigador na administração da 

entrevista as perspectivas dos autores variam, visto que alguns admitem que o 

“investigador é neutral e invisível” pelo facto de portar um guião, e outros 

“reconhecem nela um instrumento pouco neutral” atendendo a que a acção da 

entrevista constitui ela “própria um contexto social, não pode deixar de ser 
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influenciada por esse contexto” (Amado & Ferreira, 2017: 213), pelo que 

entendemos que ela não é total e, provavelmente, é inatingível a neutralidade, 

por reconhecermos as dinâmicas socioculturais que se operam no acto de 

entrevistar e os conflitos que emergem na interacção com o surdo.  

Contudo, a neutralidade assenta no pressuposto de que o entrevistador deve 

estar consciente da sua missão e ser norteado pelos objectivos da pesquisa 

(Bourdieu, 2001), quer pela forma como planifica ou conduz a entrevista, quer 

em relação aos instrumentos que concebe e nas competências do entrevistado, 

para não permitir, como alude Ferreira (2014b), que as suas acções interfiram 

nos dados a recolher e nem se quer “perpassar ao outro [entrevistado] ideia de 

que é ele [entrevistador] o árbitro do jogo” (184).  

Reconhecemos algum condicionalismo da entrevista na busca de 

informação visto que “o pesquisador não tem qualquer possibilidade de estar 

verdadeiramente a altura do seu objecto” (Bourdieu, 2001: 701). Tal facto é 

assumido por Tuckman (2012) quando refere que “a abordagem por auto-

registo através de questionários e entrevistas apresenta, de facto, determinados 

problemas inerentes ao processo” (432). 

Daí, a formulação e sequência das questões “devem servir um duplo papel: 

gerar material interessante para o investigador, mas também motivar o 

interesse dos atores em responder o mais detalhadamente possível [sem, 

contudo,] deixar-se cair na conversa” (Ferreira, 2014b: 184-185). 

Foi nesta ordem de ideia que adoptamos a técnica da entrevista 

compreensiva no nosso estudo, por permitir “articula[r] formas tradicionais de 

entrevista semidirectiva com técnicas da entrevista de natureza mais 

etnográfica, na tentativa de evitar quer o dirigismo do modelo de questionário 

aberto, quer o laisser-faire da entrevista não-directiva” (Ferreira, 2014b: 169-

170).  

Atendendo a que o estudo tinha um carácter exploratório, a eleição da 

entrevista compreensiva se justificava pelo facto de nos permitir, “como 

resultado de uma com-posição (social e discursiva) a duas (por vezes mais) 

vozes” (Ferreira, 2014b: 171), abrir um espaço para a improvisação, no sentido 
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de deixar que a consecução do acto de entrevistar resultasse da própria 

conversa e das narrativas dos entrevistados.  

Pretendíamos, ainda, abrir espaço para que os sujeitos tomassem “a 

iniciativa de abordar tópicos que verdadeiramente lhes interessa[m]” (Ferreira, 

2014b: 184-185), visto que o entrevistado, na qualidade de “protagonista do 

momento está na posse de saberes e de experiências pessoais” (ibidem) que 

enriquecem o estudo e ampliam o horizonte do pesquisador. 

Felizes (2010), ao se referir ao contexto de interacção com Surdos, adianta 

que para qualquer pesquisador o acto de entrevistar consiste numa relação 

comunicacional que pode propiciar proximidades e distanciamentos „afectivos‟ 

entre o entrevistado e o entrevistador. E neste processo, antes de tudo, impera o 

factor língua que, simultaneamente, se assume como ponte e veículo, razão 

pela qual tivemos que contar com o trabalho dos intérpretes de LGP das 

respectivas escolas para realizar algumas entrevistas com alunos Surdos 

(Apêndices I, VIII e IX).   

No âmbito do estudo foram, entrevistadas 15 (quinze) pessoas de 2 (duas) 

escolas distribuídas da seguinte forma: 6 (seis) alunos surdos, 2 (dois) 

professores de disciplinas que leccionam conteúdos artísticos, 5 (cinco) 

intérpretes de LGP e 2 (dois) membros do colectivo direcção da escola 

(Apêndices I, VII, VIII e IX).  

 

3.1.5. Análise de dados - Técnica de análise de conteúdo: O desafio de 

(re)construir a informação interpretada num contexto de Surdez 

“Ao realizarmos um projecto de investigação desta natureza [área da 

surdez], estamos a produzir discurso sobre o outro. Algo que tem que ser 

efectuado, acima de tudo, com rigor acima de tudo ético” (Felizes, 2010: 117). 

Por isso, a análise de dados constitui uma das partes fundamentais de uma 

pesquisa sobre a educação de Surdos, visto que é sobre esta fase que recai a 

tarefa de formular o significado sobre os dados recolhidos “com a intenção de 

produzir informação, compreender relações entre os fenómenos, articular 

conceitos e produzir sentidos” (Silva S., 2010: 111).  
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Atendendo a que a pesquisa pode revelar outras informações e factos 

revestidos de uma riqueza ímpar, comparativamente aos objectivos 

previamente definidos, importa considerá-los e “não devemos negligenciar” a 

teia de relações que elas estabelecem visto que uma investigação “séria revela 

frequentemente outros factos além dos esperados” (Quivy & Campenhoudt, 

2005: 211).  

Os dados recolhidos no âmbito do projecto de pesquisa foram analisados 

com recurso à técnica de análise de conteúdo das entrevistas, em articulação 

com as notas-de-terreno, o que nos possibilitou “tratar de forma metódica 

informações e testemunhos que apresentam um certo grau de profundidade e 

de complexidade”, atendendo a que administramos entrevistas 

semiestruturadas/compreensiva traduzida por conversas “pouco directivas” 

(Quivy & Campenhoudt, 2005: 227; Apêndices I, VIII e IX).  

Enquanto procedimento metodológico, a análise de conteúdo é definida 

como “um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objectivo é a busca do sentido 

ou dos sentidos” latentes num documento (Campos, 2004: 611-612), onde não 

só se buscam “os «significados», mas também os «significantes»” (Bardin, 

2006: 29), uma vez que se “procura „arrumar‟ num conjunto de categorias de 

significação o „conteúdo manifesto‟ dos mais diversos tipos de comunicações” 

(Amado, Costa & Crusoé, 2017: 304-305). 

Aliado à pretensão de descrevermos e sistematizarmos as mensagens 

recolhidas, num “esforço de penetração na atitude mental dos observados 

[actores educativos]” (Amado & Silva, 2017:152) sem que essa acção criasse a 

ideia de que “se trate de um mero [exercício discursivo sobre o] registo de 

exterioridades” (ibidem), adoptamos duas componentes para a análise de 

dados, as denotações e as conotações. As denotações compreenderam um 

exercício que se traduziu pela procura do “primeiro sentido do discurso”, 

enquanto as conotações visavam identificar os “pontos de vista subjectivos de 

quem fala” com o propósito de desocultar o aparentemente inexistente 

(Amado, Costa & Crusoé, 2017: 305).  
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Em termos de procedimentos, a fase de análise de conteúdo compreendeu 

etapas distintas, embora articuladas, que através de leituras contínuas e a 

criação de categorias, possibilitaram a construção de um quadro de 

informações que sustentassem as nossas inferências (Lopes A., 1999). A nível 

metodológico, adoptamos as fases propostas por Bardin (2006), 

nomeadamente, a organização da análise, a codificação, a categorização, a 

inferência, o tratamento e interpretação dos dados e resultados. Importa 

ressalvar que a estrutura ou as fases do processo de análise podem 

compreender uma sequência flexível (Amado, Costa & Crusoé, 2017). 

A fase da organização da análise, antecedida das transcrições dos materiais 

em suporte áudio e vídeo, foi corporizada por leituras exploratórias com o 

objectivo de nos apropriarmos dos materiais, de modo a empreendermos as 

primeiras demarcações para a constituição do corpus (Bardin, 2006). 

Para a criação do corpus tivemos que envolver os materiais de todos 

entrevistados (Apêndice IX), pelo facto de entendermos que a participação de 

cada sujeito envolvido foi relevante atendendo, por um lado, à informação 

partilhada e, por outro lado, devido aos constrangimentos que tivemos 

derivado da falta de resposta ou resposta negativa de algumas escolas 

contactadas com o propósito de realizarmos o estudo.   

A organização da análise esteve assente nos planos horizontal e vertical, 

uma vez que a definição das categorias estava prevista para a fase posterior à 

realização das entrevistas, atendendo ao carácter exploratório do estudo e por 

termos adoptado a técnica da entrevista compreensiva. Deste modo, a 

organização da análise visava identificar o “nível de condições de produção” e 

o “nível dos textos analisados” (Bardin, 2006: 93) percorrendo, de forma 

exploratória, entrevista a entrevista para permitir uma familiarização com o 

conteúdo das mesmas. 

A nomenclatura das codificações foram feitas por unidade de significado 

através da identificação de “«núcleos de sentido» que compõem a 

comunicação e cuja presença ou frequência de aparição” (Bardin, 2006: 99) 

manifestava alguma relação com os objectivos do projecto. Tal como define a 
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autora, o processo de codificação compreende o tratamento de material no 

sentido de empreender “análises exploratórias «para ver o que há»”, 

correspondendo em termos práticos a uma “transformação dos dados em bruto 

do texto que, por recorte, agregação e enumeração que permite atingir uma 

representação do conteúdo, ou da sua expressão susceptível de esclarecer o 

analista acerca das características do texto, que pode servir de índices” (Bardin, 

2006: 99).  

Bardin (2006) refere ainda que esta agregação das partes do texto em 

unidades deve permitir descrever as características relevantes do assunto que 

constitui o conteúdo do estudo, pelo que no processo de categorização 

atentamos para o facto de as unidades de codificação criarem condições de 

exclusividade mútua das categorias que, tal como anotam Amado, Costa e 

Crusoé (2017: 338) consiste, enquanto uma da regras, em “uma unidade de 

registo não pertencer a mais do que uma categoria”, pelo que importa 

“explicitar os indicadores das unidades a incluir em cada categoria a fim de 

„tornar certos os resultados discutíveis‟” (ibidem).  

Sendo a categorização “uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e por reagrupamento”, visando 

“reunir um grupo de elementos (unidade de registo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns destes 

elementos” (Bardin, 2006: 111), o critério de categorização que adoptamos 

para a formulação das nossas categorias foi o semântico, que é corporizado por 

uma temática (Bardin, 2006) ou “uma expressão mais ampla” que escolhemos 

“de modo a refletir o sentido das unidades de registo e dos indicadores em que 

tais unidades se traduzem” (Amado, Costa & Crusoé, 2017: 335).  

À medida que íamos dando corpo ao processo de categorização fomos 

identificando algumas categorias emergentes que não estavam inicialmente 

previstas, ou directamente relacionadas com os objectivos específicos do 

projecto de pesquisa, pelo que elaboramos as subcategorias a fim de “explicitar 

melhor todo o sentido da categoria” (Amado, Costa & Crusoé, 2017: 335), 

visto que houve um tipo de informação que os sujeitos das duas escolas 
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partilharam, que aparentemente podia parecer a mesma, mas comportava 

alguns detalhes que a tornava particular. 

A fase de inferências foi corporizada por acções que visavam identificar o 

conteúdo patente no texto, a informação produzida e relacioná-lo com o 

resultado que daí emergir, num esforço que possibilitasse construir 

significados a partir da análise. 

 

3.1.6. O local da pesquisa, a escolha dos sujeitos, acções desenvolvidas e 

questões éticas 

Entrar e circular na escola de Surdos implica questionar os discursos 

hegemónicos e as problemáticas que enformam e enfermam as abordagens 

sobre a alteridade. A melhor forma de falar dos sujeitos e de um 

estabelecimento de ensino,  

para além da sua matriz seminal, é a de perscrutar e entender o local onde 

essa escola se encontra e está implantada, porque urge compreender quem 

são os agentes de que ela (escola) se alimenta e, depois de um longo e 

profundo processo, devolve à sociedade, de preferência mais sábias, 

capazes e diferentes do que quando lá entraram (Caetano, 2012: 16). 

Na linha de Caetano, importa realçar que a escolha dos sujeitos e dos locais 

de pesquisa, e como já referimos no capítulo sobre a apresentação da ideia 

central, foi motivada por questões objectivas e subjectivas. A subjectividade da 

escolha está relacionada com aspectos de índole pessoal e do meu percurso 

profissional, enquanto a objectividade compreende aspectos de natureza 

pedagógica tais como, existência de alunos Surdos na população estudantil, o 

papel dos actores educativos no processo de ensino-aprendizagem, a gestão 

escolar e as relações produzidas na escola de Surdos.  

O projecto de pesquisa prévia levar a cabo o estudo em 4 (quatro) escolas 

das regiões norte, centro e sul de Portugal, porém, deste universo somente 2 

(duas) responderam favoravelmente ao nosso pedido, sendo a escola E1, no 

norte e a escola E2, no sul. 

A escolha dos alunos se prende com o facto de entendermos que eles são a 

razão principal da educação, por isso “identificarmo-nos com a centração do 
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processo de ensino-aprendizagem na pessoa e nas características pessoais e 

colectivas dos educandos [Surdos]” (Magalhães & Stoer, 2002: 111).  

Por esta razão somos do entendimento de que o processo de identificação 

do léxico de especialidade em LGP não deve evoluir sem integrar o aluno 

Surdo, visto que, por um lado, o aluno Surdo é o produtor da cultura Surda e, 

por outro lado, o resultado último do trabalho educativo é fazer com que o 

aluno se auto supere e emancipe em busca do conhecimento, enquanto “valor 

formativo intrínseco que não se esgota nem no processo de recontextualização 

pedagógica, nem no desempenho escolar dos indivíduos a ele expostos” 

(Magalhães & Stoer, 2002: 111).   

Daí a pertinência de entrevistarmos os professores e intérpretes, enquanto 

profissionais e por serem dois agentes cujo trabalho se complementa no sentido 

apoiarem os alunos Surdos a desenvolverem “a capacidade de decidirem por si 

próprios, isto é, de ser autónomos e reflexivos” (Magalhães & Stoer, 2002: 

112) a medida em que vão se apropriando dos conteúdos curriculares e dos 

respectivos conceitos. 

 Por isso, entendemos que o papel do/a professor/a e do/a intérprete não se 

esgota na mera execução/interpretação de “instruções que lhes são veiculadas 

pela composição dos currículos”, missão cuja responsabilidade é acrescida 

pelo facto de serem profissionais que devem estar “implicados no seu trabalho 

[,] que se dão conta dos problemas existentes, dos desafios e estímulos, e que 

se assumem como atores sociais que procuram desempenhar o melhor possível 

a sua acção” (Cortesão & Torres, 2018: 28). 

A pretensão de entrevistarmos os membros do colectivo de direcção foi 

motivada pelo facto de entendermos que assumem uma relevância 

inquestionável nos processos de gestão da escola, visto que é sobre eles que 

recai o dever de tomar as decisões políticas e a necessidade de orientar o rumo 

pelo qual a escola decida enveredar (Klein, 2001).  

As acções desenvolvidas no âmbito da pesquisa foram corporizadas por 

três momentos distintos, a entrada, a permanência e a saída da escola. O 

primeiro momento foi corporizado por procedimentos administrativos e 
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protocolares que visavam formalizar a nossa entrada, circulação e autorização 

para trabalharmos na escola (Apêndice XI).  

O segundo momento foi de contacto directo com os actores educativos, 

onde pudemos entrevistar 2 (dois) professores, 5 (cinco) intérpretes, 6 (seis) 

alunos Surdos, sendo 2 (duas) raparigas e 4 (quatro) rapazes, e 2 (dois) 

membros do corpo directivo da escola (Apêndices I, II, III, VII e XI). Ainda 

nesta fase pudemos realizar a assistência à 2 (duas) aulas e observação do 

ambiente escolar através dos passeios que fazíamos pelo recinto da escola 

(Apêndice V). No apêndice VI fornecemos alguns dados relativos à 

caracterização dos sujeitos entrevistados. 

O terceiro momento, a nossa saída da escola e que, em termos práticos, 

assumimos que nunca aconteceu pelo facto de mantermos o contacto com os 

entrevistados, o que é testemunhado pela disponibilidade manifestada por estes 

nas entrevistas, onde anotam que poderemos contar com eles sempre que fosse 

necessário, pelo que procuramos criar condições para que os dados e 

informações colhidos fossem tratados “de maneira a serem significativos 

(«falantes») e válidos” (Bardin, 2006: 95), quer seja para o domínio científico, 

para os sujeitos da investigação assim como para as instituições envolvidas.  

Realizamos duas assistências à aula em duas turmas do 11º e 12º anos 

(Apêndice V), da escola E2, na UC História da Cultura e da Artes, que se 

constituiu como um mecanismo importante para que nos familiarizássemos 

com os processos interactivos entre professores e alunos Surdos, assim como 

nos “darmos conta das vidas” (Silva S., 2010: 117; Apêndice V) destes sujeito 

em contexto de sala de aulas. Este trabalho possibilitou inferir, através de 

acções e contacto com as “situações concretas de seus produtores” (Campos: 

2004: 613) sobre a forma como o professor ouvinte e os alunos Surdos 

interagem na sala de aulas.  

Atendendo a que a pesquisa científica deve nortear as suas acções em 

procedimentos e princípios que salvaguardem aspectos de natureza ética, de 

modo que não se torne um „incómodo‟ para a ciência, para os sujeitos da 

pesquisa ou a instituição, elaboramos um guião de assistência às aulas, que foi 
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partilhado com o professor antecipadamente (Apêndices IV e V). O objectivo 

deste guião visava, a par de procedimentos metodológicos, a planificação da 

investigação, orientar a acção de observação, propiciar um ambiente de 

conforto para o professor, salvaguardar “a ética relativa ao próprio processo de 

investigação e a ética relativa ao investigador enquanto profissional” (Amado 

& Vieira, 2017: 406). 

Assim, o primeiro aspecto está relacionado “com o contacto direto entre a 

pessoa do investigador e as pessoas que são estudadas” (Amado & Vieira, 

2017: 406), no sentido de evitar situações que propiciem a instalação de 

ambientes ou desmotivação da parte do entrevistado, e o segundo “envolve as 

relações entre investigadores, a propriedade intelectual, os perigos de cometer 

plágios” entre outros (ibidem), numa clara alusão ao facto de não cairmos, 

enquanto pesquisadores, na tentação de manipular os dados para salvaguardar 

uma teoria prévia. 

Deste modo, uma vez que durante a pesquisa processamos um conjunto de 

informações facultadas pelos alunos surdos, professores, intérpretes de LGP e 

membros do colectivo de direcção das escolas, os nomes dos entrevistados e 

das respectivas instituições escolares foram codificados para garantirmos a 

confidencialidade das informações partilhadas e salvaguarda do anonimato. As 

entrevistas e observação das aulas foram antecedidas pela assinatura do 

protocolo de consentimento informado com os sujeitos da pesquisa, onde 

partilhamos um conjunto de informações explicativas sobre o âmbito e os 

propósitos do projecto, apelando a uma participação livre de cada um.  

Importa salientar que para os alunos com idade inferior a 18 anos a 

assinatura do protocolo informado foi feita com o consentimento dos 

respectivos encarregados de educação, que também assinou o protocolo 

consentindo a realização da entrevista. 

Após o processamento, análise e discussão dos dados, os resultados da 

pesquisa foram partilhados com os informantes, a fim de garantirmos a 

credibilidade e aceitabilidade, enquanto pesquisadores, de modo que possam 
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ser salvaguardados os interesses da comunidade científica, dos participantes e 

das instituições (Amado & Vieira, 2017; Silva S., 2010). 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS  
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4.1. Análise e discussão de dados: práticas educativas e LGP, 

distanciando-se do ouvintismo  

A análise e discussão de dados no âmbito da escrita científica é constituída 

por momentos que fazem emergir grandes desafios para o pesquisador, os 

quais tratando-se de um “aprendiz” no âmbito da investigação científica, como 

é o nosso caso, colocam inúmeros questionamentos, alguns deles já 

anteriormente experienciados, designadamente na preparação dos instrumentos 

e recolha de dados. A confidencialidade, o comprometimento, o anonimato e a 

postura ética na investigação, são alguns dos tópicos que exigem grande 

reflexão ética, epistemológica e metodológica da parte de quem investiga. 

Atendendo a que, nas perspectivas pós-modernistas, o acto da escrita 

científica “é já um método de investigação” (Amado & Vieira, 2017: 393), na 

medida em que a sua materialização deve ter em linha de conta vários 

aspectos, quer os relacionados com os fundamentos teóricos que norteiam a 

pesquisa e os procedimentos metodológicos, quer aqueles que se relacionam 

com a salvaguarda dos interesses dos sujeitos da pesquisa e da comunidade 

científica. 

Criar um texto sobre a análise e discussão de dados pressupõe, ainda, a 

consciência de quem escreve de que este processo “é, em si mesmo, um 

artifício susceptível de transmitir com alguma fidelidade os processos e as 

descobertas, mas também pode resultar na adulteração, alteração (…) e 

manipulação da informação com os mais variados objectivos” (Amado & 

Vieira, 2017: 379), como forma de “conferir vitalidade e utilidade ao próprio 

texto” (Amado & Vieira, 2017: 393). 

A construção do presente capítulo irá seguir uma estrutura de um certo 

cariz híbrido, no sentido em que iremos conceber uma abordagem textual que 

articula informações contidas nas unidades de registo, explicação sobre o que 

se pretende para cada categoria ou subcategoria e os indicadores referentes a 

cada subcategoria, com o propósito de orientarmos o processo de análise e 

discussão. Deste modo, a elaboração do texto da análise e discussão de dados 

irá obedecer uma lógica que articula a informação contida nas unidades de 
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registo, confrontando-a com a literatura e os objectivos do estudo, a fim de 

produzirmos as nossas inferências sobre os dados recolhidos. 

Importa lembrar que o objectivo geral do projecto de pesquisa visava 

analisar o processo de inclusão dos alunos surdos na identificação de gestos 

para termos específicos de conteúdos artísticos, do 10º ao 12º anos, nas escolas 

que ministram o ensino artes visuais em Portugal, pelo que a construção das 

categorias e subcategorias foi elaborada tendo em consideração elementos que 

emanam dos objectivos do estudo mas, também, os que emergiram a partir das 

próprias entrevistas. 

Do processo de leitura das transcrições das entrevistas, conjugado com as 

notas de terreno, resultaram 6 (seis) categorias que, devido à relevância da 

informação, também deram lugar a subcategorias. Constituem categorias 

identificadas as seguintes: Processo de identificação de léxico de especialidade 

em LGP, A LGP na sala de aula, Estratégias de criação de léxico de 

especialidade em LGP, Léxico de especialidade no exercício profissional, 

Léxico de especialidade na apropriação dos conceitos e Desafios na criação de 

léxico. 

Relativamente às subcategorias, a sua indicação está contida no corpo do 

texto referente a respectiva categoria e que a seguir passamos a apresentar. 

 

4.2. Processo de identificação de léxico de especialidade em LGP 

A categoria Processo de identificação de léxico de especialidade em LGP 

resulta da pretensão de construirmos um nível de compreensão que nos 

permitisse analisar as formas de interacção dos sujeitos no processo de 

identificação do léxico de especialidade em LGP. Deste exercício resultaram 7 

(sete) subcategorias, nomeadamente: Participação do/a aluno/a, Participação do 

professor, Participação da intérprete e de ouros interlocutores educativos, 

Participação da comunidade surda, Importância do envolvimento do aluno, 

Trabalho colaborativo e Validação do gesto. 
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Antes de passarmos para a análise da informação referente às 

subcategorias, iremos partilhar os conceitos de léxico comum em LGP e léxico 

de especialidade em LGP, sendo sobre este último que o estudo se centra. Ao 

se referir ao processo de criação de gestos Carvalho (2015) anota que este 

processo nunca é arbitrário, tem sempre uma motivação inicial, pelo que “a 

falta de vocabulário em qualquer LG é preenchida por mecanismos linguísticos 

de construção, extensão do significado ou empréstimo” (46).  

Assim,  

os processos de construção ocorrem totalmente na língua a partir da 

combinação de elementos morfológicos do fundo lexical. Os processos de 
criação de gestos por extensão de significado dão origem à polissemia. Os 

empréstimos ocorrem por meio da apropriação de estruturas de outras 

línguas, é um processo externo, existindo diferentes tipos de empréstimos. 

A polissemia resulta de processo internos da língua quando por exemplo se 

reutiliza um gesto já existente no léxico comum para lhe atribuir um 
sentido próprio no domínio de uma determinada especialidade 

(Carvalho, 2015: 46). 

Deste modo, por léxico comum em LGP deve se compreender à 

globalidade de gestos que traduzem os elementos da cultura, da comunidade e 

da identidade Surdas, ou os gestos que traduzam as práticas da língua corrente 

(Martins et al., 2012; Carvalho, 2015). O conceito de léxico de especialidade 

em LGP é adoptado para designar o conjunto de terminologias e conceitos de 

uma determinada área do conhecimento (Martins et al., 2012; Carvalho, 2015). 

 

4.2.1. Participação do/a aluno/a 

Os indicadores desta subcategoria estão relacionados com a forma como os 

entrevistados avaliam o nível de protagonismo com que o aluno Surdo deve 

participar no processo de criação de léxico em LGP. Os alunos, professores, 

intérpretes e membros do colectivo de direcção, na sua maioria, referem que o 

aluno participa e é envolvido no processo, tal como é evidenciado pelo aluno 

AE2B quando refere que  

Sim, muitas das vezes nós temos criado gestos sim, temos ideias, temos 
discutido ideias e palavras, então, muitas das vezes nós criamos ideias e 

temos interesse, então muitas das vezes nós criamos esses gestos (AE2B). 
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Outro dado, não menos importante, está relacionado com o facto de os 

alunos vincarem que não se deve prescindir da sua participação no processo de 

criação do léxico em LGP, tal como anota o aluno AE1C, quando diz que “os 

surdos é que devem criar estes códigos, o aluno surdo é que deve estar 

envolvido nisso, deve ser o aluno surdo a fazê-lo” (AE1C). 

Cortesão e Torres (2018) anotam que a escola é, por um lado “um espaço 

onde as crianças e adolescentes passam uma grande parte do tempo num dado 

período das suas vidas, período esse que é determinante na sua formação 

global” (Cortesão & Torres, 2018: 80), pelo que deve “proporcionar 

conhecimentos considerados como sendo importantes, e que se pensa poderem 

influenciar o modo como os alunos se desenvolvem” (ibidem). Tendo como 

pressuposto as palavras de Cortesão e Torres, realçamos que a participação do 

aluno Surdo na construção do conhecimento ou no processo de criação do 

léxico em LGP é vital, quer seja para o empreendimento da educação assim 

como para a conformação do próprio quadro lexical, visto que as suas 

experiências ao serem mobilizadas estarão criadas condições para que se 

identifique com os resultados visto que será o mesmo “aluno surdo a fazê-lo” 

(AE1C). 

Ainda a respeito da participação do aluno no processo de criação do léxico 

em LGP, inferimos que a professora DE1 corrobora com o aluno AE1C 

quando refere que  

Não é a escola que se mobiliza, o aluno é que mobiliza a escola, é o 
contrário. Porque estes gestos são mesmo emergentes, são mesmo nascidos 

dentro da sala. Ao precisar de formalizar o gesto ou o código para dizer 

secante ou linha secante [gestualizou] o processo é inverso, a escola não 

precisa de mobilizar os alunos, os alunos é que mobilizam a escola porque 

eles criam o gesto, o outro do lado cria outro, e a intérprete está lá dentro. 
Por tanto, não é a escola que envolve os alunos, são os alunos que 

envolvem a escola. Ou seja, a dinâmica da aula, quando há necessidade de 

criar o gesto, é que mobiliza as estruturas todas (DE1). 

A partir deste extracto da conversa com a professora DE1, inferimos ainda 

que a escola assume um duplo papel. O primeiro relaciona-se com o facto de a 

escola ter de disponibilizar condições materiais e humanas para que o aluno 

possa contribuir com a sua experiência e criatividade, quando anota que “os 

alunos é que mobilizam a escola porque eles criam o gesto” (DE1). Se a escola 
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não propicia as condições, que anteriormente referimos, o aluno Surdo não 

poderá pôr em marcha a sua capacidade criativa no processo de identificação 

do léxico em LGP, nem apreender os conteúdos curriculares considerados 

importantes (Cortesão & Torres, 2018). 

O segundo papel se prende com o facto de entendermos que a professora 

DE1 ao referir que o aluno Surdo “é que mobiliza as estruturas todas” (PE1), 

inferimos que ela partilha da opinião de que o aluno Surdo deve estar no centro 

do processo de criação do léxico em LGP, pelo que deve se deixar que ele 

assuma o protagonismo no processo, uma vez que, “sem dúvida alguma eles 

são as pessoas principais, devem sempre ser levadas em conta, porque a língua 

é deles” (IE2A).    

 

4.2.2. Participação do professor 

Constituem elementos indicadores para esta subcategoria aspectos 

relacionados com a forma através da qual os professores ouvintes podem 

contribuir no processo de criação de léxico em LGP. A participação do 

professor da disciplina no processo de identificação do léxico em LGP não 

deve ser encarrada como uma acção consequente por conta do seu estatuto 

profissional. Pois deve, acima de tudo, resultar do pressuposto de que a criação 

do léxico em LGP transformará “em conhecimento e em aprendizagem” 

(Nóvoa, 2017: 16) a experiência educativa do aluno Surdo, gerando campos de 

interesse e de motivação que estimulem o desejo de aceder ao conhecimento 

emanado do currículo. 

Para que o aluno Surdo aceda aos conteúdos do currículo, torna-se 

preponderante e inevitável a participação efectiva do professor no processo de 

criação do léxico em LGP, uma vez que o seu conhecimento de especialidade e 

a sua experiência constituem um contributo para conformar o próprio quadro 

lexical em LGP. Assim, esta postura vai exigir do professor vai exigir um 

trabalho que se fundamenta no princípio de articulação, com o demais actores 

educativos, conjugando com um sistemático exercício de “reflexão e de 
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apropriação que só poderá ser levado a cabo com o apoio de um professor” 

(Nóvoa, 2017: 16). 

Dos dados que colhemos, nesta subcategoria, parte significativa dos 

entrevistados, das duas escolas, revela que o professor participa do processo de 

criação do léxico em LGP, como ilustram as palavras do professor PE1, 

quando refere que “os professores sim. Os professores sempre, para definir 

muito bem o termo do conceito” (PE1). As palavras do professor PE1 são 

confirmadas pela professora DE1 quando anota que “…na hora da 

desconstrução do conceito não podemos passar sem o professor da disciplina, 

ou seja, o especialista” (DE1). 

Um dado curioso, é a existência de um aspecto relacionado com a 

pertinência da participação do professor no processo de criação do léxico em 

LGP. Não estão claramente visíveis nos textos das entrevistas dos professores, 

alunos e intérpretes da escola E2 aspectos relativos à pertinência da 

participação do professor regente no processo, o que associamos por 

inferência, de certo modo, ao facto de não existirem muitos intérpretes na 

escola, comparativamente a escola E1. Num outro seguimento, entendemos 

que esta situação pode derivar do facto de, uma parte significativa dos 

professores da escola E2, ser fluente em LGP, como atestam as palavras do 

professor DE2 quando refere que “os professores que trabalham aqui na 

unidade de investigação são todos professores fluentes em LGP, ouvintes, por 

isso é que eles cá estão” (DE2). 

Contudo, podemos adiantar que, de modo geral, em ambas escolas os 

professores participam no processo de criação do léxico em LGP visto que 

privilegiam o princípio de trabalho colaborativo. 

 

4.2.3. Participação da intérprete e de outros interlocutores educativos  

Nesta subcategoria estão integradas informações relacionadas com a forma 

como os intérpretes e outros interlocutores participam no processo de criação 
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do léxico em LGP, razão pela qual formulamos como indicador de análise o/s 

contributo/s que estes actores poderão dar ao processo. 

De forma geral, os entrevistados reconhecem que participação da/o 

intérprete e de outros interlocutores educativos no processo de criação do 

léxico é imprescindível, visto que contribuem com a sua experiência 

profissional e por possuírem um “olho cirúrgico” (PE2), no sentido em que 

fora das suas habilidades comunicativas conseguem ver o que aparentemente é 

invisível para o professor. 

Relativamente a outros interlocutores, os professores entrevistados referem 

que são uma mais-valia, na medida em que na educação de Surdos, e 

particularmente no processo de criação do léxico em LGP, “ nós precisamos de 

toda gente” (PE2). As palavras do professor PE2 estabelecem um certo 

paralelismo com o que é dito pelo professor PE1, que refere que a participação 

de outros interlocutores se constitui como uma componente da qual não se 

pode abdicar, conforme ilustra a citação que a seguir indicamos.    

O que eu quero dizer é que pelo facto de termos alunos surdos numa turma, 

de termos intérpretes, de termos outros actores, ou seja, mais professores 

coadjuvantes, isso não criou uma situação de confusão, como se havendo 
mais gente poderia haver mais confusão, mas não. Havendo mais gente 

criou-se mais interacção, neste caso, pronto, posso dizer que correu tão bem 

(PE1). 

O professor PE2, ao referir que “havendo mais gente criou-se mais 

interacção” (PE2), comunga da ideia de que o processo educativo não deve ser, 

somente, um campo de partilha de conhecimento ou de experiências. Deve 

primar, acima de tudo, pelo desenvolvimento de práticas que estimulem 

relações interactivas entre os sujeitos, o que no caso da criação do léxico em 

LGP equivale a dizer que todos devem ser chamados para contribuírem com as 

suas perspectivas e experiências.  

No cômputo geral, os entrevistados avaliam como sendo necessária e 

caracterizam como sendo um processo enriquecedor a inclusão do intérprete e 

de outros interlocutores, o que no nosso entendimento contribui para que o 

processo de criação de léxico de especialidade se constitua como um „projecto 

ecológico‟ (Menezes, 2010).  
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4.2.4. Participação da comunidade surda  

O identificador desta subcategoria está relacionado com aspectos que 

remetem para o domínio do contributo que a comunidade Surda pode dar no 

processo de identificação de léxico. Os entrevistados referem que, de modo 

geral, a comunidade surda tem participado e contribuído para que o processo 

de criação de léxico se torne uma realidade.  

Num claro reconhecimento do papel e da importância da cultura e 

comunidade Surdas na escola, Coelho refere que estas “precisam penetrar 

verdadeiramente na escola, e todos os profissionais devem desencadear e 

fomentar um processo de identificação da criança com adultos bilingues e com 

crianças e adultos surdos” (Coelho, 2010: 68). 

Ainda a respeito do envolvimento da comunidade no processo de 

identificação do léxico de especialidade, Sá Correia reitera que é de extrema 

importância a “participação de toda uma comunidade e não apenas um 

pequeno grupo de alunos e professor, que nem se quer é falante dessa língua” 

(Sá Correia, 2010: 189), palavras que, de certo modo, são sublinhadas pelo 

aluno AE1C quando diz que “devemos ser nós enquanto comunidade que 

devemos fazer isso” (AE1C). 

A respeito do estabelecimento de plataformas que permitam à criança 

Surda interagir com o Surdo Adulto, proposta por Coelho (2010), 

estabelecemos relações entre a abordagem da autora e do professor PE2 

quando explica que “…então leva esta dúvida à comunidade [Surda], fala com 

a comunidade, ele próprio consulta os velhos para saber se existe algum gesto, 

então trás o gesto e é colocado na plataforma…” (PE2). 

A partir dos extractos das conversas com o aluno AE1C e o professor PE2 

pode se inferir que ambas escolas envolvem a comunidade surda no processo 

de identificação de gestos para os conteúdos curriculares.  

Em parte, o envolvimento da comunidade Surda no processo de 

identificação de gestos, não só contribui para o cultivo dos marcadores 
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culturais Surdos no aluno Surdo, como também facilita o empreendimento de 

mecanismos conjuntos – escola/comunidade – que “permitam detectar a 

inexistência de vocabulário” (DE2). Outrossim, evitar-se-ão situações de “os 

gestos produzidos não serem de uso geral pela comunidade” (Martins, Ferreira 

& Mineiro, 2012: 42). 

 

4.2.5. Importância do envolvimento do aluno  

O envolvimento dos alunos Surdos no processo de identificação de léxico 

de especialidade possibilita a apropriação e uma melhor tradução dos 

conceitos, visto que um gesto criado pelos próprios Surdos reflectirá a 

realidade que é por eles vivenciada (Carvalho, 2015; 2019). 

A subcategoria Importância do envolvimento do aluno comporta um 

conjunto de dados relacionados com a perspectiva dos entrevistados sobre 

como avaliam a necessidade de o aluno Surdo participar no processo de 

criação do léxico, motivos pelos quais identificamos como indicadores de 

análise elementos relacionados com a pertinência de o aluno ser integrado 

nesse processo. 

De modo geral, os entrevistados de ambas escolas comungam da ideia de 

que o aluno deve ser integrado e é pertinente que ele participe activamente no 

processo de criação do léxico, como se pode inferir a partir do extracto das 

entrevistas de alunos, professores e intérpretes, que a seguir passamos a 

apresentar.   

A intérprete IE1A refere que o envolvimento do aluno Surdo no processo 

de criação do léxico em LGP 

É importante porque a língua gestual é língua natural deles e eu sou da 

opinião de que qualquer pessoa ouvinte que aprende a língua, aprenda. O 

ideal é que sejam eles a identificarem os códigos porque eles têm uma 

especificidade com a língua gestual que nós os ouvintes não temos 

(IE1A). 

A respeito das palavras da intérprete IE1A, inferirmos que existe um certo 

reconhecimento dos elementos relacionados com a especificidade e o estatuto 

linguístico da LGP, quando diz que “a língua gestual é língua natural deles” 
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(IE1A), mas também uma chamada de atenção para a observância dos 

marcadores culturais ao aludir que existe “uma especificidade com a língua 

gestual que nós os ouvintes não temos” (IE1A). 

Ainda no seguimento da necessidade de se respeitar as particularidades da 

língua e cultura Surdas em contextos educativos, e não só, reiteramos que “a 

interação com outras pessoas acerca do que estão a aprender aprofunda a 

compreensão de todos envolvidos, particularmente quando se está a aprender 

novos termos” (Carvalho, 2013: 186; Apêndice V), pelo que entendemos que o 

facto de o processo de criação do léxico em LGP envolver conteúdos 

curriculares e culturais, importa referir que os alunos surdos “são importantes e 

tem que estar na criação destes gestos” (AE2B). 

Importa referir que os entrevistados de ambas as escolas reiteraram que é 

pertinente que o aluno Surdo seja integrado e participe activamente no 

processo de criação do léxico em LGP, anotam que esta postura é uma mais-

valia pelo facto de serem os próprios Surdos a identificarem os gestos e por 

envolver uma língua que é deles. Tal cenário possibilita, ainda, que os alunos 

Surdos evoluam na experiência de criação do léxico, mas também aprimorem 

as questões relativas aos conteúdos curriculares das respectivas disciplinas, 

facto que é sublinhado por Martins, Ferreira e Mineiro (2012) quando avançam 

que “existe também a possibilidade real de o gestuante não entender 

plenamente o significado real do conceito apresentado” se estiver à margem do 

processo (42). 

 

4.2.6. Trabalho colaborativo  

Esta subcategoria comporta elementos relacionados com as perspectivas 

dos entrevistados sobre como se processa a interacção entre os participantes 

que participam no processo de identificação de gestos, pelo que identificamos 

como indicador de análise formas de articulação dos actores. 

As duas escolas pautam-se pela „escuta‟ e privilegiam o trabalho 

colaborativo, quer em relação às práticas didácticas, assim como na criação do 
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léxico em LGP, tal como se pode inferir a partir dos extractos das conversas 

com os entrevistados. 

A colaboração e cooperação nos processos educativos se constituem como 

uma chave fundamental para o sucesso do projecto educativo, visto que com 

estes pressupostos o empreendimento na educação passará a ser erguido numa 

perspectiva ecológica14. Tal facto, pressupõe reconhecer que no processo 

educativo as práticas devem privilegiar a colaboração, a partilha, decisões 

conjugadas e articuladas para permitir que a conformação e apropriação dos 

saberes seja resultado de uma acção consensual, aberta ao convívio das 

diferenças para que seja assumido por todos actores que dele participam 

(Macedo, 2009; Cosme, 2012). 

Assim, para a consecução e „sucesso‟ do projecto educativo será necessário 

conjugar esforços e mobilizar vários interlocutores, para que seja logrado o que 

está previsto a nível curricular. No caso da criação do léxico em LGP, a 

perspectiva ecológica consistiria num processo para o qual todos os actores 

educativos são mobilizados a participar efectivamente, valorizando e 

capitalizando as suas experiências e contributos, de modo a que os gestos que 

daí resultarem sejam aceites e usados pela comunidade Surda. 

Tal como anota o professor DE2 

Esta parceria é fundamental, por isso é que eu chamo sempre atenção 

quando as pessoas dizem que vão criar gestos e olho para as equipas e não 

vejo lá surdos, ou vejo só surdos, eu digo-lhes logo à partida que estão a 

perder tempo e que a coisa vai correr mal. Podem criar mas eles não serão 

utilizados. A própria comunidade, os próprios surdos e intérpretes não vão 

utilizar porque aquilo não faz sentido nenhum (DE2). 

Neste extracto da conversa com o professor DE2 identificamos elementos 

que se constituem como se fossem duas faces da mesma moeda. O primeiro 

tem a ver com o facto de que os Surdos, independentemente da sua condição 

                                                                 
14 Segundo Bronfenbrenner (1986) citado por Polleto e Koller, a perspectiva ecológica assume-se, 
enquanto acção, como um mecanismo que nos coloca num exercício de busca permanente pela 

compreensão do funcionamento de grupos e as interacções entre pessoas, no que tange ao “conjunto de 

relações operadas nos microssistemas e nos quais a pessoa em desenvolvimento [aluno Surdo] participa 

de maneira ativa” (Polleto e Koller, 2008: 406), atendendo a que os “processos operados nos diversos 

ambientes frequentados pela pessoa influenciam-se mutuamente” (ibidem). 
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identitária, cultural ou linguística, não poderão criar gestos que reflictam a 

complexidade conceitual do conteúdo em causa, pelo facto de não serem 

especialistas da área de conhecimento que se constitui como objecto. O 

segundo elemento está relacionado com o facto de o ouvinte, embora seja 

especialista de uma determinada área de conhecimento, também nunca será 

capaz de criar gestos que reflictam as marcas instituídas pela comunidade 

Surda. 

A respeito da necessidade de colaboração, a AE1A acrescenta que  

…está tudo junto, temos que estar juntos. O professor explica, o intérprete 

traduz e o aluno está ali a perceber, é assim. Se não tivéssemos o intérprete 

a explicar nós não perceberíamos o que o professor está ali a dizer. Temos 

que estar sempre os três… (AE1A). 

 Deste modo, a colaboração requer uma “união de atitudes semelhantes 

[que] determinará a força do projecto [educativo]. E que os professores (…) 

não tem de se sentir sozinhos” (Morais, 2017: 173) na interacção com o aluno 

Surdo, para que sejam logrados os propósitos que justificam a criação do 

léxico em LGP, daí que o processo deve assentar na lógica ecológica visto que 

participam dele os alunos Surdos, o professor da disciplina, o professor de 

LGP, o intérprete e outros profissionais. 

 

4.2.7. Validação do gesto 

A validação de gestos é uma etapa extremamente importante no processo 

de criação de léxico. Nesta subcategoria adoptamos como indicador de análise 

a existência de mecanismo de validação de gestos nas escolas.  

Os entrevistados/as das 2 (duas) escolas referem que têm e adoptam 

mecanismos de validação de gestos no processo de criação de léxico. Este 

mecanismo evolui de forma flexível e muito bem articulada, uma vez que a 

emergência do gesto pode partir do contexto de sala de aulas, como resultado 

da interacção social no recinto da escola ou de uma recolha sistemática, tal 
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como se pode depreender no extracto da conversa com a professora DE1 

abaixo apresentado. 

É preciso transformar aquilo num código, isso nasce muito 

espontaneamente, mas depois é discutido porque os alunos de uma turma 

fazem de uma maneira, o outro aluno que está integrado noutra turma faz 

de outra, as intérpretes confrontam-se com essa diferença e, portanto, as 
tantas o que é preciso é fazermos o ponto de situação e juntarmo-nos todos 

e os surdos, os alunos claro, o professor também, passa muito gesto, muitas 

das vezes passa muito pela desconstrução do conceito (DE1). 

A partir do extracto da entrevista da professora DE1, identificamos três 

estágios que compreendem o processo de validação de um gesto. O primeiro 

está relacionado com a emergência do gesto, quando a autora refere que é 

“preciso transformar aquilo num código, isso nasce muito espontaneamente” 

(DE1), o segundo relaciona-se com as discussões de aperfeiçoamento e 

harmonização, onde “as intérpretes confrontam-se com essa diferença com os 

professores” (DE1) e outros interlocutores. O terceiro estágio, depois de 

desconstruído o conceito (DE1), relaciona-se à definição final do gesto. 

Ainda no domínio do processo de validação dos gestos identificamos 

muitas semelhanças na forma de proceder nas duas escolas, como ilustra o 

extracto que segue da conversa com o professor PE2.  

A plataforma é apresentada a comunidade escolar, inclusive o gesto é 

apresentado aos colegas surdos, aos professores, a pessoa mencionada 1 e a 

pessoa mencionada 4, às técnicas que estiveram lá de manhã [na entrevista 

com o DE2], e toda a comunidade surda intervém e acha se é pertinente ou 

se não é pertinente, depois vem a resposta definitiva porque aí não só eu 

que tenho que opinar, porque eu não sou surdo, não sou o experte na 

língua, são eles (PE2). 

Tal como aconteceu com o extratacto da entrevista da professora DE1, na 

conversa com o professor DE2 identificamos os 3 (três) estágios que 

descrevemos a partir do extracto da professora, visto que depois de 

identificado o gesto é apresentado “a comunidade escolar” (PE2) – emergência 

do gesto -, depois segue a “intervenção da comunidade” (PE1) - 

aperfeiçoamento e harmonização -, e “depois vem a resposta definitiva” (PE2) 

- a definição final.   
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Estas fases de validação dos gestos descritas nos extractos da professora e 

do professor, nos fazem inferir que os pressupostos a nível de procedimentos 

são praticamente os mesmos nas duas escolas, porém, o diferencial poderá 

estar relacionado com o número de actores envolvidos, como arrola o professor 

PE2, o que, do nosso ponto de vista, não retira de forma alguma a qualidade de 

trabalho realizado na outra escola. Assim, importa reiterar que a emergência de 

um gesto está intrinsecamente associado à necessidade partilhar ideias15. 

 

4.3. A LGP na sala de aula  

A categoria A LGP na sala de aula emerge do facto de os entrevistados 

terem partilhado situações relacionadas com os processos didácticos e 

pedagógicos que enformam o ambiente na sala de aula, a natureza das 

interacções entre os actores educativos e o papel desempenhado pela LGP. 

Sendo a aula e a sala de aulas momento e espaço, respectivamente, cujas 

fronteiras se confundem e ultrapassam as dimensões puramente físicas, uma 

vez que o mesmo espaço é conformado pela dimensão social, importa atentar 

para as formas de comunicação que são estabelecidas na escola e na relação 

educativa, visto que a escola é um espaço de excelência para a existência das 

LG devido à “concentração de surdos que acontece em contexto escolar” 

(Martins, Ferreira & Mineiro, 2012: 39).   

Desta categoria emergiram 3 (três) subcategorias, a saber: Experiência do 

professor no trabalho com surdos, O trabalho do intérprete e Importância do 

léxico de especialidade. 

 

4.3.1. Experiência do professor no trabalho com Surdos 

Na subcategoria Experiência do professor no trabalho com Surdos são 

identificados elementos relacionados com a forma como se operacionaliza o 

                                                                 
15 Carvalho sintetiza o processo de emergência de um gesto da seguinte forma: “1- Necessidade 
Comunicação de Ideias; 2- Desenvolvimento de Gestos; 3- Selecção de utilizadores da LG; 4- Utilização 

padronizada da LG; e 5- Recolha [Avaliação, Selecção, Registo e Partilha]” (Carvalho, 2015: 79). 
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trabalho do professor ouvinte na relação comunicativa com o aluno Surdo, pelo 

que foram adoptados como indicadores elementos relacionados com natureza 

performativa do professor. De modo geral os entrevistados admitem que existe 

preocupação em solucionar os problemas decorrentes da fraca fluência na LGP 

por parte de alguns professores, o que constitui não somente uma barreira 

comunicativa, como também condiciona a relação pedagógica. 

O aluno AE2C partilha algumas experiências a nível das dificuldades 

comunicativas na relação com o professor, o que nos faz inferir que as causas, 

até certo ponto, podem estar relacionadas com a falta de sensibilidade do 

professor para actuar em contextos educativos com Surdos, uma vez que são 

invocadas, pelos alunos, situações relacionadas com a falta de paciência do 

regente no contexto de sala de aula. A este respeito o aluno AE2C refere que   

…às vezes vamos buscar o intérprete ou o professor tenta através da 

mímica resolver alguns dos problemas. Mas muitas vezes há professores 

que não tem paciência para estar com essa mímica, é mais fácil ter um 

intérprete… (AE2C). 

Quanto a actuação do professor, conjugando com as finalidades da escola, 

entendemos que a postura deste deve consistir na permanente e crescente 

preocupação em “ir ao encontro dos alunos [Surdos]” (Cosme, 2012: 120-121), 

tornar o processo educativo centrado neles e lhes integrando na construção do 

conhecimento, não somente para permitir que eles se apropriem dos conceitos, 

mas também para que desenvolvam o quadro lexical em LGP com maior 

propriedade. 

 Atendendo a que “as línguas gestuais emergem naturalmente no seio de 

comunidades surdas” (Martins, Ferreira & Mineiro, 2012: 39), entendemos que 

a criação do léxico de especialidade em LGP estará condicionada à forma 

como o professor regente faz a gestão das aulas e como os alunos Surdos 

apreendem os conteúdos curriculares, razão pela qual no processo educativo 

urge não tomá-los uns contentores “que se tem de encher [ouvintismo], mas 

[sim] como uma força com a qual se deve contar sempre” (Gilbert, 1976: 99). 
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Deste modo, estariam sendo criadas condições para que o processo de criação 

do léxico evoluísse como um „empreendimento ético‟ (Trindade, 2012).  

A respeito das dinâmicas da aula e do papel do léxico em LGP o professor 

PE2 manifesta certa aversão pelas metodologias de ensino e certas posturas do 

professor regente, que, por um lado, comportam uma forte carga da 

ouvintização e, por outro lado, caracterizando-as como sendo estáticas, 

„mortas‟ e que tornam os conteúdos e as abordagens menos úteis para o aluno 

Surdo (Sá Correia, 2012). Neste seguimento, o professor PE2 partilha a 

experiência da sua prática docente a partir da simulação de um cenário de 

interacção com os alunos Surdos no contexto de sala de aulas, dando exemplo 

de como procede e interage para tornar a aula „viva‟. 

…Pessoal, turma, amigos, classe vamos ouvir aqui que o Pessoa 
mencionada 6 ou Pessoa mencionada 6 vai falar do seu desenho, muito 

bonito, cada um vai falar de si. Explica, desculpa eu não entendi isto, é isto, 

não, não é, peço desculpas, eles sente-se valorizados. É aqui onde está a 

riqueza, em língua gestual, em língua de sinais, em mímica, em desenho, 

porque há crianças que não tem a língua gestual, vem com mímica, vem 
com desenhos, vem com grafismos, no entanto nós temos que dizer 

positivo, positivo, está bom mas vamos melhorar, está sempre bom mas 

vamos melhorar. (PE2) 

Através deste extracto, é notório o destaque atribuído à necessidade de 

mobilização permanente de plataformas comunicativas com o aluno Surdo, 

atribuindo um estatuto a LG que ultrapassa a simples dimensão comunicativa 

na aula, o que entendemos como clara alusão para a necessidade de se 

abandonar práticas educativas assentes no paradigma educativo da instrução, 

apelando para a adopção de posturas que privilegiam as abordagens do 

paradigma educativo da aprendizagem (Trindade, 2012), no sentido de tornar a 

aula e o processo educativo significativos para o aluno Surdo. Somente neste 

quadro de relações poderemos activar a “capacidade de mobilização funcional” 

(Amorim & Gonçalves, 2005) nos alunos Surdos e propiciar condições para 

que o processo de criação do léxico em LGP seja efectivo (Apêndice V).  
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4.3.2. O trabalho do intérprete  

Nesta subcategoria estão integrados os dados relacionados com o exercício 

de interpretação na sala de aulas, pelo que foi formulado como indicador de 

análise o papel do intérprete na aula. 

Sendo o intérprete um “mediador comunicacional” (Fernandes & Carvalho, 

2005), cujo exercício da profissão tem sido acompanhado de problemáticas de 

vária ordem. A partir da conversa com os entrevistados das duas escolas 

podemos inferir que existe unanimidade relativamente a importância do 

intérprete, o que se conjuga com o facto de reconhecerem que o intérprete 

desempenha um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem e, 

especificamente, no processo de criação de léxico de especialidade em LGP. 

Porem, importa reiterar que registamos algumas diferenças na forma como 

a comunidade escolar de ambas escolas encarra a figura do intérprete, embora, 

na nossa opinião, tais factos não retiram a qualidade e a pertinência destes 

profissionais, como se pode verificar a partir da análise que fazemos dos 

extractos das entrevistas abaixo indicadas.  

Sim, sim, sim. Eu tenho aqui uma posição pessoal sobre o papel do 

intérprete, e neste caso, pronto, estamos a falar de um processo, que é o 

processo de ensino-aprendizagem, e este processo tem várias 

intervenientes. Por isso, neste caso, não é só o professor, não é só o aluno, 
temos aqui também o intérprete, ou seja, o intérprete… quando eu digo que 

é uma posição pessoal é porque eu vejo o intérprete como, realmente, 

fazendo intrinsecamente parte desse processo. Por isso, eu não vejo o 

intérprete apenas, apenas como um elemento que está ali a traduzir 
(PE1). 

No extracto do professor PE1 é inquestionável a relevância atribuída à 

figura do intérprete enquanto um técnico que estabelece pontes comunicativas, 

na medida em que o professor diz que “eu não vejo o intérprete apenas, apenas 

como um elemento que está ali a traduzir” (PE1), o que inferimos como uma 

forma de vincar que o intérprete é, acima de tudo, um profissional cujo estatuto 

equipa-se a de qualquer outro indivíduo. Também, nas entrelinhas, fica a 

sensação de que o professor PE1 reconhece que circulam discursos 

multifacetados e com várias polifonias na escola a respeito da figura do 
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profissional de interpretação, quando diz que “eu tenho aqui uma posição 

pessoal sobre o papel do intérprete” (PE1).  

Mas por outro lado, há o reconhecimento de uma figura cujo papel 

transcende a dimensão da sua área profissional e assume uma dimensão 

pedagógica e, quiçá, didáctica, uma vez que mesmo depois de terminar a aula o 

intérprete continua a interagir com o aluno, como se pode perceber a partir do 

extracto da conversa com a professora DE1, quando exemplifica que  

…em tempos de Projecto e Tecnologia onde o aluno, por exemplo, está 

sozinho, o professor não está, está sozinho, está na sala mas a trabalhar 

sozinho e o professor está a atender cada um no seu momento e a intérprete 

continua com o aluno. E continua a fazer a comunicação entre aquilo que 
ele vai ter que fazer ali no trabalho e aquilo que foi feito já em sala de aula, 

claro, é evidente que muitas vezes o que acontece é que temos, entre nós, a 

necessidade de nos socorrer da outra que esteve, olha mas ele fez isto e 

aquilo?, e com o professor, e com o professor (DE1). 

A partir das entrevistas inferimos que todos os sujeitos reconhecem e 

enaltecem o papel desempenhado pelo intérprete no processo de criação do 

léxico de especialidade em LGP, e que o mesmo papel ultrapassa dimensão 

profissional. 

 

4.3.3. Importância do léxico de especialidade 

A subcategoria Importância do léxico de especialidade arrola elementos 

relacionados com as percepções dos sujeitos relativamente ao contributo do 

léxico de especialidade em LGP no processo de ensino-aprendizagem, daí que 

o indicador de análise está relacionado com o impacto. 

Analisando os extractos das entrevistas dos sujeitos das 2 (duas) escolas 

fica patente que o léxico de especialidade assume uma importância vital no 

processo de ensino-aprendizagem, visto que contribui “bastante para a 

comunicação entre os sujeitos envolvidos no ambiente de escola bilingue e 

assim o diálogo relevante entre os indivíduos” (Oliveira & Mendonça, 2017: 

185), como se pode inferir a partir da conversa que tivemos com o aluno 

PE1C, ao referir que  
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É importante porque se não se cria como é que nós aprendemos?... Cria-se, 

temos os gestos, nós construímos os materiais e dá muito maior 

desenvolvimento à nossa capacidade analógica, se não há não conseguimos 
desenvolver, não é possível nós desenvolvermos se não forem criados esses 

gestos (AE2C). 

O aspecto referido pelo aluno AE2C, sobre o facto de que o léxico em LGP 

contribui para o desenvolvimento da capacidade de análise, é também 

partilhado por Carvalho quando anota que “o conhecimento terminológico, 

assim como, a respectiva apropriação do conceito que corresponde a cada 

termo facilita e promove uma compreensão aprofundada do tema em questão” 

(Carvalho, 2013: 179), uma vez que “…nós [alunos Surdos] com a 

identificação de um código conseguimos aprender e fixar muito mais 

facilmente… (AE1B). 

Num outro segmento, a intérprete IE1C partilha a sua experiência 

retratando uma conversa de com um professor. 

Muitas vezes até é conversado entre o docente e intérprete. Os docentes 

muitas vezes até é assim, existe gesto para isto, isto, isto e isto… o que não 

existe, não é?. Mas aahhhh porque havia necessidade, se calhar o aluno iria 
perceber, seria mais fácil a nível de tradução, ele iria chegar ao conceito 

mais facilmente (IE1C). 

Do extracto da conversa com a intérprete IE1C inferimos que os 

professores reconhecem, cada vez mais, que a forma eficaz de os alunos 

Surdos acederem aos conteúdos curriculares passa pelo recurso ao léxico de 

especialidade em LGP, uma vez que por essa via o aluno chegará “ao conceito 

mais facilmente” (IE1C). Esta perspectiva da intérprete IE1C também é 

comungada por Carvalho (2013) quando diz que “o ensino sistemático de 

vocabulário ajuda a colmatar a carência de pré-requisitos evidenciados” 

(Carvalho, 2013: 180) pelos alunos, o que é consubstanciado com o facto de os 

gestos terem “uma estrutura mais complexa do que as palavras orais/escritas” 

(Martins, Ferreira & Mineiro, 2012: 43). 

Deste modo, pode se inferir que as práticas educativas das 2 (duas) escolas 

assentam em metodologias bilingues, recorrem ao léxico em LGP para a 

condução do processo educativo, reconhecem e atribuem um valor 

extremamente peculiar aos repositórios lexicais.   
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4.4. Estratégias de criação de léxico de especialidade em LGP 

A categoria Estratégias de criação de léxico de especialidade em LGP foi 

concebida em função dos dados relativos à forma como as escolas se 

mobilizam para sistematizar o processo de criação do léxico em LGP, o que 

deu lugar ao aparecimento de 4 (quatro) subcategorias a seguir indicadas. 

Criação/organização de glossários, Existência de uma equipa de 

apoio/coordenação, Envolvimento e articulação e Intervenientes e modos de 

trabalho. 

 

4.4.1. Criação/organização de glossários 

Esta subcategoria comporta dados relacionados com a forma como as 

escolas se mobilizam para registar e sistematizar os gestos que vão sendo 

criados, pelo que o indicador de análise está associado ao facto de existir ou 

não glossários. Antes de partirmos para a análise e discussão de dados desta 

subcategoria, iremos definir o que são dicionários, glossários, dicionários 

terminológicos e dicionários escolares. 

Um dicionário de língua “é uma compilação de palavras ou gestos gerais 

ou especializados (termos), geralmente dispostos por ordem alfabética e 

costuma conter a categoria gramatical, definição, termos relacionados e 

exemplos de uso contextual” (Martins, Ferreira & Mineiro, 2012: 12).  

O glossário “é uma lista de unidades lexicais específicas de um domínio de 

uma língua e geralmente surge como apêndice de uma obra” (Martins et al. 

2012: 13), por exemplo termos ligados à uma temática específica de uma UC. 

Embora sejam similares, os dicionários distinguem-se dos glossários a nível da 

“descrição das unidades lexicais, palavras ou gestos” (ibidem) o que se conjuga 

com o facto de os glossários apresentarem uma “escassez de informação 

linguística – gramatical ou conceitual – sobre cada entrada” (ibidem).   
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Os dicionários específicos ou terminológicos “tratam dos termos próprios 

de uma ciência ou arte, apresentam a informação linguística e conceptual das 

unidades lexicais especializadas, ou seja, dos termos de uma determinada área 

do conhecimento” (Martins et al. 2012: 14). Essa área pode ser “científica ou 

artística mas é sempre de uma esfera especializada, por oposição à língua 

corrente” (ibidem). 

 Os dicionários escolares “visam dar informações linguísticas a um 

determinado público-alvo, com uma faixa etária bem definida, como por 

exemplo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa para o 1º ciclo” (Martins 

et al. 2012: 14), razão pela qual, tendo em conta a tipologia do dicionário, na 

sua elaboração é preciso considerar a população destinatária “e as suas 

necessidades de consulta lexicográfica” (Martins et al. 2012: 49). 

A partir das conversas que tivemos com os entrevistados das duas escolas 

foi perceptível que as escolas possuem repositórios de léxico de especialidade 

em LGP, os mesmos estão acessíveis para a comunidade escolar e que, em 

termos de trabalho realizado, estão bastante avançadas, como ilustram os 

extractos das entrevistas que seguem. 

…nós temos fotos e vídeos, depois é tudo isto colocado numa plataforma, 

uma plataforma de informática, onde nós vamos ao conceito, neste caso ao 

conteúdo programático de alimentação, depois dentro da alimentação temos 

os vários vídeos que ao carregarmos temos páginas e carregarmos vai 
aparecer gesto de, por exemplo, refeições do dia, o conceito das refeições 

do dia, uma imagem e um texto (PE2). 

Segundo Carvalho para colmatar a lacuna de escassez de léxico, para os 

diferentes conteúdos curriculares, é necessária “a elaboração de dicionários de 

LGP e glossários específicos das disciplinas curriculares para que o ensino 

sistemático de vocabulário escolar seja uma realidade eficaz” (Carvalho, 2013: 

180). Entendemos aqui na explanação de Carvalho que a eficácia derivará do 

facto de a existência de tais repositórios lexicais possibilitar que o aluno aceda 

ao conhecimento com maior facilidade, como acrescenta a intérprete IE1C ao 

referir que em caso de necessidade vão “buscar esse conceito trabalhado com 

alunos surdos já antigos, que já funciona com os alunos” novos (IE1C), como 

ilustram os extractos abaixo.   
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Imagina, por exemplo, em Geometria a palavra abcissa, cota, por exemplo, 

o aluno não sabe o que é abcissa, mas nós já temos códigos gestuais criados 

aqui na escola que partilhamos, então, nós vamos buscar esse conceito 
trabalhado com alunos surdos já antigos, que já funciona com os alunos, e 

tem funcionado estes anos todos, então nós aplicamos com este aluno 

também. E dizemos-lhe olha, para abcissa nós temos este [gestualizou] 

código e a partir de agora isto [gestualizou] é abcissa (IE1C). 
Por exemplo, este código que é abcissa já foi há cerca de 5 anos, mais ou 

menos, e foi sempre, continuamente, feito aqui na escola, por todos nós 

intérpretes e os alunos que passam por Geometria também usam, inclusive, 

às vezes, ensinamos alguns gestos aos professores quando tem abertura e 

interesse (IE1C).  

Na conversa com a intérprete IE1C, embora não refira objectivamente que 

existe um glossário na escola, a partir do extracto da entrevista que tivemos 

pode se inferir que existe um glossário na escola e com tradição há cerca de 

meia década. Mais uma vez, também ficam registadas evidências da qualidade 

de trabalho que está sendo realizado nas duas escolas a nível da criação do 

léxico de especialidade em LGP e glossários.  

 

4.4.2. Existência de uma equipa de apoio/coordenação  

Esta subcategoria congrega informações relativa às formas como as 

direcções das escolas se articulam com os seus profissionais para a efectivação 

do processo de criação do léxico de especialidade em LGP. Por esta razão, 

identificamos como indicador de análise a existência, ou não, de unidade de 

coordenação de actividades de criação do léxico em LGP e da educação do 

Surdo no geral.  

Através da conversa com os entrevistados pudemos perceber que ambas 

escolas têm uma unidade de coordenação, constituídas por uma equipa 

multidisciplinar, visto que congrega professores Surdos, professores de LGP, 

intérpretes, professores de educação especial e professores das disciplinas, 

como se pode verificar a partir do extracto da conversa com DE2, cujo extracto 

a seguir apresentamos. 

Temos alguém na unidade de investigação, aquela pessoa que chamamos 

de consultor, que é quem tem a responsabilidade de identificar ou verificar 

o défice de gestos. Quando há um défice de sinais cria-se uma lista de 
palavras e leva-se para a unidade, em coordenação com o professor da área 

vai discutir ou explicar esse conceito ao grupo de surdos, eles próprios, 

entre eles depois de perceberem o conceito identificam o gesto. Ou ir a 
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comunidade. A primeira coisa que se tem de fazer é perguntar aos surdos 

mais próximos, ou ao Projecto mencionado B, Projecto mencionado A ou aos 

sites que existem, para ver se já existe ou não, que é para não ter trabalho 
enquanto ele já existe. Se não houver, estas listas vem para aqui, move-se 

esta equipa toda (DE2). 

 A designação destas unidades é distinta nas duas escolas, mas realizam o 

mesmo trabalho e partilham várias semelhanças, visto que materializam uma 

das orientações prevista nas directivas que legislam a educação de Surdos, que 

estabelecem estas unidades como um mecanismo de organização e de suporte 

da educação do Surdo, ao se constituírem como “Centro de Apoio à 

Aprendizagem [enquanto] espaço dinâmico, plural e agregador de recursos 

humanos e materiais, que valoriza os saberes e as experiências de todos” (Lei 

54/2018: 2919).  

Outro aspecto que importa realçar prende-se com as inúmeras vantagens 

que trazem as unidades de coordenação, visto que não comportam benefícios 

somente para o aluno Surdo mas também para os outros actores educativos, 

tais como, os professores, intérpretes e a comunidade no geral, uma vez que a 

partir do trabalho aí realizado poder-se-á criar um repositório de léxico em 

LGP que contribuirá para ampliar as capacidades de resposta da escola no 

atendimento das particularidades educativas do aluno Surdo. A partir do 

extracto da conversa com a intérprete IE1A podemos, ainda, inferir que o 

sucesso de uma escola, na criação do léxico de especialidade em LGP, também 

está associado à qualidade do trabalho realizado pelas respectivas unidades de 

coordenação, como ilustra o testemunho a seguir. 

Foi aqui que eu desenvolvi mais códigos e alguns códigos que eu tinha 

foram alterados, quando cheguei aqui, porque realmente, os códigos que 

aqui existiam faziam mais sentido, porque aqui há uma dinâmica 

diferente… porque os alunos estão mais tempo, por exemplo, na disciplina 
de PT, e há gestos que se podem partilhar nas disciplinas, por exemplo, 

Desenho e PT. É diferente, aqui há maior uso de gestos próprios das artes 

do que nas escolas por onde passei que tinham disciplinas como Geometria 

e Desenho. Eu sinto isso… (IE1A).  

Assim, avaliando pelas palavras dos entrevistados, traduzidas pelos 

extractos das entrevistas com DE2 e IE1A, inferimos que ambas escolas 

possuem unidades de coordenação altamente competentes e que estão a 

realizar um trabalho cuja qualidade é inquestionável. 
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4.4.3. Envolvimento e articulação com parceiros/colaboradores 

Esta subcategoria tem como indicador de análise a existência de projectos e 

apoios institucionais. Nela é congregada o conjunto de dados que referenciam 

o facto de a escola possuir ou não projectos e parcerias com instituições. 

Tal como advoga a Lei 54/2019, “as escolas podem desenvolver parcerias 

entre si, com autarquias e com outras instituições da comunidade, que 

permitam potenciar sinergias, competências e recursos locais, promovendo a 

articulação das respostas” (Lei 54/2018: 2924). Com este pressuposto 

plasmado na Lei 54/2019, entendemos que as escolas são convidadas a inovar 

e a abandonar as práticas de gestão escolar dogmática e assumirem posturas 

que vão ao encontro das reais particularidades dos alunos e da escola, o que no 

nosso entendimento é muito bem praticado pelas escolas E1 e E2, avaliando 

pelas parcerias e a rede de contactos, como se pode inferir a partir dos 

extractos abaixo. 

…conseguimos, na semana passada, reunir com a Escola mencionada B, 

fomos a Cidade mencionada 2 o grupo da escola de E1 foi a Escola 
mencionada B, levamos o nosso projecto, eles tem a mesma ideia, já tem 

até um cardápio grande de palavras que estão codificadas e que vão gravar, 

mas de facto não está ainda a andar. Portanto, nós demos o primeiro passo, 

o grupo de educação especial já tem acesso ao nosso código, ficou lá para 

eles poderem verificar o que já está filmado, verificar também se há 

diferenças e verificamos que sim (DE1). 

…Temos aqui o Projecto mencionado C, …é como o Projecto mencionado 

A…(PE2). 

 Atendendo à informação contida nas entrevistas realizadas inferimos que 

as escolas E 1 e E2 têm se mobilizado no sentido de criar parcerias com 

escolas congéneres, instituições públicas ou filantrópicas a fim de mobilizar 

apoios e estabelecer parcerias que possam tornar a escola um espaço 

apetecível, flexível e que não se restrinja ao cumprimento estrito do que emana 

do currículo. 

Socorremo-nos de Nóvoa (2017) para reiterar que as parcerias permitem 

que a escola desenvolva  
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“o princípio da «cidade educadora» ou (…) espaço público da educação. 

Há muitas outras entidades que têm de assumir a sua responsabilidade na 

educação das crianças. A escola transbordante, faz tudo, que assume todas 
as missões não tem qualquer sentido na era digital e na chamada 

«sociedade do conhecimento». Precisamos de um novo contrato social pela 

educação, que explore todas possibilidades educativas da «cidade» e da 

sociedade (Nóvoa, 2017: 16).   

As palavras de Nóvoa e as directivas legislativas vão ao encontro do 

trabalho que está sendo levado a cabo nas escolas, na medida em que se assiste 

nos 2 (dois) estabelecimentos de ensino o desencadeamento de esforços para a 

materialização da acessibilidade e tornar a escola de Surdos efectivamente 

bilingue. 

   

4.4.4. Intervenientes e modos de trabalho 

O indicador desta subcategoria é natureza dos projectos, procuramos 

identificar o tipo de projectos que as escolas têm e quais são as modalidades 

e/ou mecanismos de funcionamento. 

A partir das entrevistas com os actores educativos pode se inferir, primeiro, 

que as escolas têm projectos diferentes, quer em termos de quantidade assim 

como na natureza de funcionamento e de parceiros que cada uma consegue 

mobilizar, tal como ilustram os extractos das conversas, que abaixo indicamos. 

Na conversa com o professor PE2 são partilhadas informações relacionadas 

com as instituições que financiam os projectos, quando refere que os projectos 

“têm a ver com a Instituição mencionada A e a Instituição mencionada B” 

(PE2), e exemplifica a forma de funcionamento de um dos projectos, como 

ilustra o trecho da conversa abaixo. 

…como é que isto funciona, tem a ver com a Instituição mencionada A e a 

Instituição mencionada B tens aqui as disciplinas, mas isto vai ser tudo 
alterado, vai ser trabalho para ficar como uma plataforma nova. Temos aqui 

a História, o quinto, o sexto e o sétimo ano…(PE2). 

A escola E2, a par “do Projecto mencionado B [que] é um bom repositório 

e depois tem a ver com os gestos de cada país” (PE2), tem, através de 

protocolos com instituições públicas, organizações filantrópicas, universidades 

e escolas superiores, nacionais e estrangeiras, desenvolvido projectos de 



115 
 

construção de diversos matérias, por exemplo, o dicionário escolar bilingue e 

bidireccional, que está disponíveis online e acessível para consulta. Pode se 

acrescentar, ainda no leque dos projectos da escola E2, a criação de 

repositórios de gesto que vão emergindo nas diversas áreas curriculares e 

profissionais. 

Na escola E1 também pudemos identificar praticamente o mesmo tipo de 

trabalho. Existem protocolos e parcerias com instituições para a produção de 

repositórios e dicionários, tal como partilhou a professora DE1 quando 

explicava sobre o trabalho que está sendo feito a esse nível, como ilustram os 

extractos das conversas que a seguir indicamos.   

O projecto Projecto mencionado D o que visa no fundo é encontrar, ordenar 

e sistematizar gestos que vão nascendo na escola a propósito das disciplina 

técnicas ou das disciplinas teóricas cujo léxico não esta ainda na Língua 

Gestual Portuguesa (DE1). 
Portanto, no fundo o projecto Projecto mencionado D é um dicionário de 

códigos que está organizado por disciplinas, ao qual tem acesso os alunos, 

professores e técnicos daqui da escola, está vedado por código uma vez que 

não são gestos da Língua Gestual Portuguesa não podem sair deste domínio 

da escola (DE1). 

Após a leitura destes trechos das conversas com a professora DE1 e o 

professor PE2, inferimos que é evidente que as duas escolas realizam o mesmo 

trabalho e com um nível de qualidade significativo, uma vez que em ambas as 

escolas existem projectos que visam a criação de dicionários e repositórios 

léxico em LGP. A qualidade deste trabalho, não só reflecte o 

comprometimento dos seus profissionais para garantir que a educação de 

alunos Surdos atinja níveis altos, como também reflecte o nível de 

envolvimento das respectivas unidades de coordenação para que sejam criados 

e sistematizados repositórios lexicais em LGP. 

 

4.5. Léxico de especialidade no exercício profissional  

A categoria Léxico de especialidade no exercício profissional resulta de um 

conjunto de informações relacionadas com a forma como a existência ou não 

de léxico em LGP pode comprometer a actuação dos atores educativos. Desta 
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categoria surgiram 3 (três) subcategorias, que a seguir indicamos, Dificuldades 

do/a professor/a, Dificuldades do/a intérprete e Implicações cognitivas no 

aluno. 

 

4.5.1. Dificuldades do/a professor/a  

Nesta subcategoria procuramos reflectir sobre os aspectos de natureza 

relacional, na interacção professor-aluno, que poderão se constituir como 

entrave no processo de criação do léxico de especialidade em LGP, de modo 

que definimos como dimensão de análise aspectos relacionados com a 

reflexividade e solidariedade educativa da parte do professor. 

A partir dos extractos das conversas com os entrevistados identificamos 

elementos que nos permitem inferir sobre a necessidade dos professores 

cultivarem uma relação de proximidade com o aluno Surdo, como condição 

para que este participe activamente e com propriedade nos processos educativo 

e de criação do léxico de especialidade em LGP, como ilustra a conversa com 

o professor PE1 e cujo extracto apresentamos a seguir. 

Por isso, eu considero que o ensino, este processo de ensino-aprendizagem, 

é um processo muito emotivo, isto para um professor que já ensina há 

muitos anos [risos], eu sei perfeitamente que a melhor forma de ensinar é 

de motivar os alunos. A motivação não é uma coisa que seja muito 

objectiva, estamos a falar de emoções, e a motivação passa por esta 

interacção entre seres humanos (PE1). 

 

No extracto de PE1 identificamos dois elementos-chave, a necessidade de 

reflectir no processo e sobre o processo, quando refere “eu sei perfeitamente 

que a melhor forma de ensinar é de motivar os alunos” (PE1), como que 

aludindo para a necessidade quebrar os dogmatismos na prática educativa. O 

outro elemento-chave associa-se à necessidade de se cultivar uma postura de 

alteridade docente para com o aluno Surdo, ao referir que “a motivação passa 

por esta interacção entre seres humanos” (PE1). 

Fica patente ainda que um aluno motivado contribui activamente no 

processo de construção dos saberes, o que entendemos que também é reiterado 

pelo professor PE2 ao partilhar o seguinte. 
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Tenho que dar a volta, tem que haver sempre um plano B ou C. Opah, 

vocês não estão a gostar disto, pois não? Não estão a p erceber nada disto? 

Então não dá, vamos para outro tema, vamos embora, altera. Há quem não 
consiga, se não há comunicação directa não vamos lá. É minha forma de 

estar, é minha experiência de vida, é o meu sucesso … (PE2). 

 A partir das palavras de PE2 inferimos que o professor deve estar 

continuamente atento aos alunos e, sistematicamente, desenvolver estratégias 

educativas que permitam estimular e elevar os índices motivacionais do aluno 

Surdo.  

Logo, uma escola que se afirma como bilingue será aquela que nas lógicas 

do seu funcionamento não se deixa condicionar pelas hierarquias, a forma de 

concretizar o processo educativo não “é militarizado ou baseado em leis cegas, 

mas que se sustenta no respeito mútuo e na percepção de que o indivíduo se 

insere num colectivo e que um colectivo é feito de individualidades” (Morais, 

2017: 171). 

Segundo as notas partilhadas por alguns entrevistados, há situações de 

alguns professores ouvintes que tendem a vedar o diálogo com o aluno Surdo e 

o exercício profissional do intérprete, assumindo uma postura de 

individualização e abicando do diálogo colaborativo no processo de ensino-

aprendizagem. Este facto, não só desabona a relação profissional como, 

também, compromete o processo de identificação do léxico em LGP. 

As palavras de Morais (2017) corroboram com às da intérprete IE1A 

quando refere que 

…É complicado porque cada professor é um professor, e tem com ele uma 
pessoa associada, o individualismo ali associa-se. Claro, normalmente dou 

algum espaço de manobra, na primeira situação não corrijo logo porque os 

professores precisam de um tempo para aprender… (IE1A). 

Aqui, não só fica implícito que a postura do professor condiciona a relação 

pedagógica e profissional, como também retardará o próprio processo de 

criação do léxico em LGP, por conta da falta de abertura para que os outros 

profissionais possam contribuir relativamente à criação do léxico em LGP para 

os conteúdos da respectiva disciplina. 
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4.5.2. Dificuldades do/a intérprete  

A presente subcategoria tem como identificador de análise a afirmação 

profissional. Aqui estão reunidos dados relacionados com elementos atinentes 

ao exercício da profissão do/a intérprete que podem influenciar no processo de 

criação do léxico em LGP. 

Os entrevistados das duas escolas são unânimes em afirmar que o exercício 

profissional do intérprete tem sido acompanhado de desafios que se relacionam 

com a afirmação profissional, e que, de certo modo, comprometem o processo 

de criação do léxico em LGP, como ilustram os extractos das conversas que 

indicamos a seguir. 

E já aconteceu aqui na nossa escola, e noutras escolas, primeiro clarificar o 
papel do intérprete, que é para ele [professor] perceber que aquilo que nós 

estamos a fazer não é o trabalho dele, é apenas uma colaboração no sentido 

do aluno chegar aos conteúdos (IE1A). 

Nas palavras da intérprete IE1A fica patente que tem existido um certo 

desconforto da parte de alguns professores quando são confrontados com a 

necessidade de partilhar o espaço com este profissional, quando refere que 

“primeiro clarificar o papel do intérprete, que é para ele [professor] perceber 

que aquilo que nós estamos a fazer não é o trabalho dele” (IE1A). Num outro 

segmento, inferimos que a intérprete alude para a necessidade de atentarmos 

para o facto de tal situação comprometer a apreensão dos conteúdos 

curriculares da parte do aluno, ao anotar que “é apenas uma colaboração no 

sentido do aluno chegar aos conteúdos” (IE1A).   

Na conversa com a intérprete IE1C ressalta um outro aspecto, que tem a 

ver com as implicações que tais posturas poderão representar para o processo 

de criação do léxico em LGP, por conta da não disponibilização dos materiais 

da aula antecipadamente para que possam se familiarizar com os conceitos que 

serão tratados na aula, como se pode inferir quando diz que somos 

“confrontados com conceitos que surgem e depois nós não sabemos” (IE1C). 

Sobre esta questão apresentamos um extracto maior da conversa com a IE1C 

para ampliarmos o nível de abrangência e compreensão do leitor. 
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Uma prática perfeita isso. Seria a antecipação dos materiais, nós sabermos 

o que é que na aula seguinte os professores vão dar, para nós já estarmos 

preparados, para não sermos confrontados com conceitos que surgem e 

depois nós não sabemos. Isso é que seria o ideal. Mas isso não acontece, 

não é uma prática regular, não é uma prática regular muitas vezes porque se 

calhar não há muito tempo para isso (IE1C).  

Embora não apresentamos os extractos da conversa com o/as outro/as 

intérpretes, importa realçar que ele/as partilharam informações que espelham a 

mesma experiência vivenciada pelas intérpretes IE1A e IE1C. 

Entretanto, embora no seu exercício profissional o intérprete seja 

confrontado com desafios de vária ordem, por outro lado, inferimos que tem 

existido uma preocupação das escolas em reconhecer o seu estatuto 

profissional, como manifesta o professor PE1 quando partilha uma experiência, 

implementada na escola E1, de integração das profissionais de interpretação 

num departamento curricular, ao referir que  

…há cerca de quatro anos, numa reunião do departamento ficou decidido 

que as intérpretes também fazem parte do Departamento, ou seja, elas não 
são professoras, não são docentes, elas são contratadas como técnicos 

especializados, no entanto, consideramos que precisamente por este 

trabalho de integração dos alunos na comunidade, todo trabalho que se faz 

para além da tradução, todo este trabalho de se criarem outras actividades, 

todo este trabalho de envolvência faz como que realmente elas têm que 

fazer parte do Departamento, não é? (PE1). 

As palavras do professor PE1, sobre os desafios no reconhecimento 

profissional do intérprete no contexto escolar, condizem com a literatura sobre 

esta temática, como anotam Fernandes e Carvalho (2005) ao alertar que “os 

Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa estão ainda a lutar pelo pleno 

reconhecimento de direitos enquanto profissionais” (150), o que no nosso 

entendimento pode se constituir como um elemento não catalisador para o 

processo de criação de léxico em LGP. Contudo, e através do trabalho de 

campo que fizemos (Apêndice VIII), podemos inferir que as duas escolas são 

exemplares no trabalho com intérpretes e na sua integração profissional. 
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4.5.3. Implicações cognitivas no aluno 

A ausência de léxico constitui um indicador de análise desta subcategoria, 

nela integramos dados relacionados com o impacto que a falta ou existência de 

léxico em LGP poderá representar a nível cognitivo para o aluno. De modo 

geral, os entrevistados das 2 (duas) escolas são unânimes ao afirmarem que a 

falta ou existência de léxico em LGP impactua no seu desenvolvimento 

cognitivo.   

A existência e efectiva utilização do léxico de especialidade possibilitam 

que o desempenho profissional do professor e do intérprete seja coroado de 

êxitos, uma vez que o aluno Surdo irá aceder aos conteúdos curriculares com 

maior propriedade visto que os mesmos conteúdos estão sendo abordados por 

via da sua língua, a LGP (Carvalho, 2013; Apêndice V). A perspectiva de 

Carvalho é secunda pelo aluno AE2B ao referir que 

…se há muitas palavras que eu não conheço não consigo, tenho de saber 

quais é que são os gestos. Se eu aprender e houver gestos há uma ligação 

claramente, é fácil compreender, e com o tempo eu vou aprendendo e se 

não houver gestos é muito difícil (AE2B). 

 Assim, a existência do léxico de especialidade em LGP não é a solução de 

tudo, é preciso que o gesto reflicta e seja capaz de traduzir a complexidade 

conceitual do respectivo conteúdo curricular, de modo que facilite a ligação e a 

compreensão do aluno Surdo (AE2B), porque de contrário irá criar “ barreiras 

de comunicação e fica mais difícil” (AE1B) o aluno “adquir conhecimento, 

[uma vez que] há uma falha de comunicação muito grande” (AE1C). 

Se por um lado os entrevistados reconhecem as implicações cognitivas que 

a ausência ou existência de léxico trazem, por outro lado sentimos uma forte 

valorização da figura do intérprete, como se pode inferir a partir do extracto da 

conversa com o aluno AE1C quando anota que “se não tivermos o intérprete 

nós não entendemos o que está sendo dito na aula, com o intérprete é tudo 

muito mais fácil” (AE1C), posicionamento este que conjuga com a perspectiva 

de Sá Correia que problematiza a adopção de certas metodologias de ensino 

questionando  
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“Se o aluno não possui, na sua língua, um gesto para designar o conceito 

qual é o interesse de o «escrever» no espaço? Pelo facto de ver as letras 

escritas em dactilologia, o aluno não passa a compreender o conceito, 
apenas poderá fixar o significante mas o significado continua a ser-lhe 

inacessível” (Sá Correia, 2010: 189).  

Nas palavras de Sá Correia é evidenciada a implicação da falta de léxico 

em LGP, na medida em que ficam reduzidas, senão vedadas, as possibilidades 

de o aluno Surdo apropriar-se dos conteúdos curriculares assim como tornar 

tangível a abordagem sobre a realidade que os mesmos procuram evidenciar, e 

fazendo, em última instância, com que a escola não seja “compreensiva e 

significativa para os surdos” (Gonçalves, 2005: 97).  

  Deste modo, a forma de garantir “que o Perfil do Alunos à Saída da 

Escolaridade (…) seja atingido por todos, ainda que através de percursos, os 

quais permitem a cada um progredir no currículo com vista o seu sucesso 

educativo” (Lei 54/2018: 2919), torna-se urgente a incrementação dos 

repositórios lexicais em LGP com mais gestos, como está sendo feito e com 

sucesso nas duas escolas, conforme ilustra a conversa com o professor PE1, 

cujo extracto se apresenta a seguir. 

…não estive assim atento a medir a eficácia, mas estou a dizer que foi 

eficaz tendo em conta os resultados. Eu penso que sim, realmente se os 

resultados são bons, e mesmo na aula dava para perceber que realmente 

isso foi importante… (PE1). 

Logo, a partir das conversas que tivemos com os actores educativos, 

podemos inferir que o trabalho realizado pelas duas escolas, a nível da criação 

do léxico em LGP, tem surtido resultados e ganhos significativos para o 

desenvolvimento pessoal dos alunos e para o seu sucesso educativo.  

 

4.6. Léxico de especialidade na apropriação dos conceitos  

Léxico de especialidade na apropriação dos conceitos é uma categoria 

criada para congregar um conjunto de informação relacionada com o impacto 

causado pela existência do léxico em LGP nos actores educativos em 

interacção, dados estes que deram lugar ao surgimento de 4 (quatro) 



122 
 

subcategorias, nomeadamente, Facilidade na apropriação, Facilidade no 

trabalho docente, Melhoria do rendimento do aluno e Elevação do desempenho 

do intérprete. 

 

4.6.1. Facilidade na apropriação  

Aqui procuramos reflectir acerca dos dados que estão relacionados com as 

implicações que a adopção, ou não, do léxico de especialidade poderão trazer 

na apropriação dos conteúdos, de modo que formulamos como indicador de 

análise o acesso ao conhecimento. 

Estudos científicos provaram que o recurso às metodologias bilingues e a 

utilização do léxico de especialidade em LG são a razão do sucesso educativo 

do aluno Surdo (Carvalho, 2019; Sá Correia, 2010). Esta perspectiva é 

partilhada pelos sujeitos das duas escolas, como se pode inferir, a título de 

exemplo, a partir da conversa com o professor DE2. 

Cada vez mais acho que se as escolas são bilingues, invistam nas duas línguas e não 

andem em palhaçadas, como as que temos por aqui muitas, disciplinas que, quanto a 
mim, não sabem fazer mais nada e só servem para entreter as crianças (DE2)  

A partir do extracto da entrevista do professor DE2 inferimos que existem 

2 (duas) situações que, quanto a nós se opõem na escola e representam uma 

espécie de contracorrente para com o trabalho que é realizado pelas unidades 

de coordenação. A primeira está relacionada com o reconhecimento do sucesso 

educativo que o recurso ao léxico em LGP traz para o aluno Surdo e para a 

escola, ao referir que “cada vez mais acho que se as escolas são bilingues, 

invistam nas duas línguas” (DE2), quase que aludindo para que estas práticas 

sejam replicadas e difundidas. 

A segunda situação se prende com o facto de o professor reconhecer que 

ainda existem focos de resistência da parte de alguns professores na adopção 

de metodologias bilingues, quando refere “não andem em palhaçadas, como as 

que temos por aqui [na escola] muitas, disciplinas que, quanto a mim, não 

sabem fazer mais nada e só servem para entreter as crianças” (DE2). Inferimos, 

ainda, que é por esta razão que o professor DE2 volta a sublinhar que “quanto 
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a mim, deve haver um grande investimento nas duas línguas, porque depois de 

eles [alunos Surdos] terem as duas línguas adquiridas o resto vem por aí fora” 

(DE2). 

Deste modo se a escola investir na criação e adopção de léxico de 

especialidade em LGP o aluno Surdo “irá se apropriar de significados que, 

somando as suas próprias experiências irá não só enriquecê-los, mas ampliar 

sua conexão com o mundo, bem como sua capacidade de observação aumenta 

gradativamente, além de seu entendimento sobre o mundo que o rodeia” 

(Oliveira & Mendonça, 2017: 186). A perspectiva de Oliveira e Mendonça está 

reflectida na conversa que tivemos com a intérprete IE1A, quando adianta  

“muitas vezes quando isto funciona, funciona muito bem porque depois 

rapidamente chegamos ao aluno e o aluno depois também desenvolve mais 

rápido (IE1C). 

Tendo em consideração o que já expusemos, inferimos que as duas escolas 

adoptam metodologias bilingues e recorrem ao léxico em LGP para que os 

alunos acedam ao conhecimento (Apêndice V), visto que “a maior parte dos 

códigos já criados até então saem deles porque sentem a necessidade de os ter 

para tornar mais eficiente a comunicação nesses conteúdos artísticos” (IE1A). 

 

4.6.2. Facilidade no trabalho docente  

Esta subcategoria integra informações adstritas à forma como o professor 

regente cultiva a relação pedagógica com os alunos Surdos, procurando 

elementos que poderão se constituir como condicionante no acesso aos 

conceitos. Para efeitos de análise identificamos como indicador a compreensão 

dos alunos. 

O conteúdo das entrevistas dos sujeitos das duas escolas permite-nos inferir 

que existe unanimidade em relação aos benefícios de se utilizar o léxico de 

especialidade em LGP no trabalho docente, ao afirmarem que a sua adopção 

facilita o trabalho docente e o acesso ao conhecimento da parte dos alunos 

Surdos. Para o efeito, o aluno Surdo “precisa ser orientado a ver, precisa de 

que sua capacidade de observação seja ampliada para que suas dificuldades 
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sejam minimizadas. Este papel deve ser desempenhado pelos professores” 

(Oliveira & Mendonça, 2017: 185) no sentido de explorarem ao máximo as 

possibilidades e os recursos educativos para que o aluno Surdo aceda 

facilmente ao conhecimento. 

As palavras de Oliveira e Mendonça, relativamente ao papel do professor, 

corroboram com as do professor PE1 que diz “por isso, apesar das limitações 

deles [alunos Surdos] mas tinham boas condições de aprendizagem e acabaram 

por ter boas notas, e a opção de eles ficarem integrados na turma foi sempre 

muito positiva, muito positiva” (PE1). Destas palavras do professor PE1 pode 

se inferir que o sucesso educativo do aluno Surdo está umbilicalmente 

relacionado com a forma como o professor e a escola se mobilizam para 

garantir que os alunos compreendam e apreendam os conteúdos. 

Tal posicionamento é, também, partilhado pelo professor DE2 quando diz 

que “eu acho que estes alunos [surdos] são sempre melhores numa escola de 

surdos, que também tem ouvintes, mas não é uma escola com surdos é uma 

escola de surdo” (DE2), o que, no nosso entendimento, é um apelo para que se 

preste atenção à forma como são definidas e implementadas as estratégias 

educativas. 

Um aspecto que importa realçar nos extractos das entrevistas dos 

professores PE1 e DE2, é o facto de ambos referirem que os alunos Surdos têm 

obtido melhor rendimento quando estão integrados em turmas com alunos 

ouvintes, por isso acrescentamos que tal sucesso dependerá, somente, da 

adopção de metodologias bilingues e o recurso ao léxico de especialidade em 

LGP. Esta postura vai permitir que a escola de Surdos se torne um espaço de   

grande flexibilidade; [onde] o professor é, sobretudo, um organizador do 

trabalho com forte presença junto dos alunos, mas sem se limitar a dar 

lições [ouvintização]; a aquisição do conhecimento faz-se numa lógica de 

apropriação e de pesquisa, e não se reduz a uma sequência de aulas e de 

disciplinas [mas na adopção de metodologias bilingues]; os alunos não 
estão sentados, tem grande liberdade para ocupar os espaços e não estão 

«fechados» no interior de turmas homogéneas (Nóvoa, 2017: 14). 

Deste modo, atendendo às práticas educativas das escolas E1 e E2, 

podemos inferir que a postura dos professores e a metodologia por si adoptas, 
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conjugado com os sucessos educativos reportados através das entrevistas, 

permitem que o aluno aceda aos conteúdos por via do léxico de especialidade 

em LGP. 

 

4.6.3. Melhoria do rendimento do aluno 

A motivação do aluno constitui o indicador desta subcategoria, onde estão 

integrados dados relacionados com os efeitos motivacionais que a adopção de 

léxico de especialidade poderá criar nos alunos Surdos. 

A informação partilhada pelos entrevistados das 2 (duas) escolas permite-

nos inferir que o privilégio atribuído aos métodos bilingues, e o recurso ao 

léxico em LGP, são a razão do sucesso educativo que tem sido registado no 

percurso dos seus alunos. 

A adopção do léxico de especialidade em LGP permite, ainda, não só 

tornar eficiente o processo de ensino-aprendizagem com alunos Surdos, como 

também contribui significativamente para a elevação dos índices de motivação 

dos mesmos alunos, uma vez que passarão a apropriar-se dos conteúdos 

(Carvalho, 2013) numa sintonia comunicativa com o professor (Apêndice V). 

No processo de ensino-aprendizagem a motivação dos alunos é um 

elemento do qual o professor não deve prescindir, visto que pode estar aqui a 

causa do fraco desempenho do aluno. O mesmo sucede na educação de Surdos 

quando não é adoptado o léxico em LGP, como se pode verificar a partir do 

extracto da conversa com a aluna AE1A, ao referir que “é uma seca depois 

estar ali a espera que a palavra surja ou estar a fazer a dactilologia, e se forem 

palavras muito grandes é muito mais lento” (AE1A). 

Através do conteúdo do extracto da entrevista de AE1A inferimos que 

podem emergir duas situações distintas. Uma está relacionada com o facto de a 

não adopção de léxico em LGP constituir-se como um elemento que pode 

reduzir os níveis de eficácia na forma como o aluno Surdo acede ao 

conhecimento, como se pode inferir a partir do extracto da conversa com a 

intérprete IE1C, quando adianta que “porque senão, só dizer letras para ele 
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[aluno Surdo] vai ficar na mesma, não é?. Eu posso dizer o conceito em 

dactilologia, como tu sabes, letra a letra, mas o aluno fica na mesma… (IE1C).  

A outra situação relaciona-se com o facto de o recurso ao léxico em LGP 

elevar os índices motivacionais, como anota a intérprete IE1A, uma vez que os 

códigos são criados “por forma a facilitar e eles acederem aos conteúdos que 

são leccionados na escola” (IE1D). 

De modo geral, as duas escolas tem manifestado uma preocupação 

permanente na busca de práticas pedagógicas inovadoras com vista a elevar os 

níveis de motivação dos alunos Surdos, através da implementação do “modelo 

de currículo autónomo em relação ao modelo ouvinte e que parta da 

experiência de todos os agentes envolvidos na educação de Surdos” (Sá 

Correia, 2012: 187). 

 

4.6.4. Elevação do desempenho do intérprete 

Esta subcategoria é constituída por dados relacionados com forma como o 

recurso ao léxico poderá, ou não, influenciar o desempenho do intérprete e tem 

como indicador de análise a performance.  

A falta de léxico em LGP é um elemento que pode influenciar o 

desempenho profissional do intérprete. Os entrevistados das duas escolas 

partilharam experiências relacionadas com os constrangimentos criados no seu 

trabalho que, de forma geral, derivam da falta de gestos para determinados 

conceitos. 

 Esta situação ficou patente na conversa com o intérprete IE2A quando 

partilha sua experiencia na disciplina de Filosofia.  

Filosofia é algo muito específico, fala muito a nível do pensamento, e 

muitas vezes os desafios com que eu me deparo no exercer da minha 

profissão na sala de aulas é não haver, muitas vezes, vocabulário que me 

permita ehhh…não é não haver vocabulário (IE2A). 

A questão da ausência de vocabulário é também reportada pela intérprete 

IE1C ao referir que “eles [os professores das disciplinas] percebem também 

que nós precisamos disso, eles percebem não só que nós precisamos de 
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perceber o que é que é, mas também porque percebem que nós precisamos de 

interromper naquela altura para poderem ouvir” (IE1C). A partir deste extracto 

da intérprete IE1C inferimos que a intérprete procura chamar atenção para a 

necessidade de os professores entenderem que é necessário partilharem com 

antecedência os conteúdos da aula, para permitir que seja feito o exercício 

prévio de criação de gestos para os conceitos novos e se evitar o efeito surpresa 

na sala de aula. 

De certo modo, através das entrevistas inferimos que a escola E1, embora 

tenha muitos professores que não são proficientes na LGP, não tem registado 

graves problemas nesse sentido, visto que as intérpretes têm a prerrogativa de, 

quando necessário, solicitar o material ao professor, assim como tem surgido 

situações de professores que tomam a iniciativa contactar à intérprete para 

partilhar o material. A propósito do acesso aos materiais da aula a intérprete 

IE1D refere que 

O professor uma ou outra vez pode, se lá tiver os conteúdos já definidos, já 

sabe o que é que vai leccionar, se tiver tudo planificado às vezes até 

pergunta ao intérprete ou a mim, neste caso, se eu quero aceder aos 

materiais que já estão preparados. E assim facilita, realmente, se já 

tivermos um conhecimento prévio, facilita (IE1D). 

A partir do extracto da entrevista da IE1D inferimos que o acesso aos 

materiais não possibilita, somente, a familiarização do intérprete com a 

temática, também abre espaço para que sejam identificadas as palavras que 

carecem de gestos e se inicie o processo de criação do repositório lexical.  

Relativamente a Escola E2, esta problemática de partilha de materiais não é 

muito evidenciada na conversa com os entrevistados, razão pela qual inferimos 

que o mesmo deve-se ao facto de os professores trabalharem no regime de 

monodocência e por serem proficientes na LGP. De modo geral, existe uma 

articulação profissional saudável entre os/as intérpretes e professores regentes 

nas duas escolas, como anota a intérprete IE1C quando diz que “os professores 

aqui são muito abertos, permitem-nos isso, não se chateiam, estão sempre 

disponíveis, mesmo no meio de uma aula não há problema em tu te dirigires” 

(IE1C).  
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4.7. Desafios na criação de léxico 

A categoria Desafios na criação de léxico congrega informações 

relacionadas com as problemáticas levantadas pelos actores educativos 

atinentes ao processo de criação do léxico em LGP. Desta categoria emergiram 

4 (quatro) subcategorias, nomeadamente, Dificuldades na relação 

professor/intérprete, Escassez de formações para docentes, Escassez de léxico 

e Contratação de professores. 

 

 4.7.1. Dificuldades na relação professor/intérprete 

A presente subcategoria congrega um conjunto de informações 

relacionadas com a forma como é configurada no contexto profissional a 

relação entre o professor e o intérprete, enquanto actores educativos, pelo que 

foi identificado como indicador de análise elementos que remetem ao 

reconhecimento de uma relação alicerçada no pressuposto de pontes de 

comunicação, embora reconheçamos que esta relação profissional ultrapassa a 

simples dimensão comunicativa. 

Tal como anotam Pacheco e Caramelo, a relação professor-intérprete joga 

um papel preponderante no desempenho pedagógico do aluno, caso contrário 

pode traduzir a “incapacidade de desmontagem de estereótipos quer entre as 

crianças frequentando a escola, quer entre os seus educadores e familiares” 

(Pacheco & Caramelo, 2005: 33), assim como entre os professores. Para o 

efeito, a desmontagem destes estereótipos requererá destes profissionais a 

adopção de posturas colaborativas, “capaz[es] de manter este paralelismo 

positivo” das duas funções (Fernandes & Carvalho, 2005: 142), para permitir 

que se cumpram os objectivos educacionais e se “acelere o processo 

comunicacional” (ibidem) com o aluno. 

 

No estudo, parte considerável dos entrevistados relata situações 

relacionadas com cenários de resistência por parte de alguns professores que 

continuavam a não se manifestar favoráveis ao convívio e a partilha de espaço 
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na sala com o intérprete, como se pode depreender nas palavras da intérprete 

IE1B. 

Ehh…quando entramos foi muito complicado, os professores não nos 

recebiam muito bem dentro da sala de aulas, eles achavam que nós 

poderíamos tirar-lhes o lugar, era uma coisa de muito choque e foi muito 

difícil articular com os professores. Eu tive inclusive uma situação e que 
entrei na sala de aulas e a professora disse-me que não precisava de 

intérprete e tinha um aluno surdo, portanto, não precisava de mim e não me 

deixou entrar na sala… (IE1B). 

Após a leitura do extracto da conversa com a intérprete IE1B, tiramos a 

ilação segundo a qual não só ficavam comprometidas as relações profissional e 

comunicacional, assim como aniquilava o processo de criação do léxico de 

especialidade, visto que sem o intérprete o professor dificilmente faria com que 

o aluno Surdo atingisse o nível de compreensão dos conteúdos curriculares 

com recurso a LV, atendendo que o professor não domina a LGP. 

De certo modo, a ausência de uma relação articulada entre o professor e o 

intérprete pode levar a que o intérprete veja “frequentemente o seu trabalho 

minorizado, isolado e, finalmente, como pouco produtivo” (Pacheco & 

Caramelo, 2005: 33), o que consubstanciado pela palavras da intérprete IE1D 

quando refere que 

…principalmente por parte dos docentes que não sabiam muito bem qual 

era nosso papel na sala de aulas. Muitas vezes não sendo a relação num 

primeiro contacto muito agradável, porque era muito questionado “mas o 

que é que estás aqui a fazer?, o que é que vem fazer?” (IE1D). 

Através do extracto da conversa com a IE1D facilmente se pode inferir 

sobre o sentimento de menorização a que estava sujeito o intérprete e, 

simultaneamente, a relação de „poder‟ que era imposta pelo professor, por fim 

ficando o aluno Surdo desprovido das condições de aceder aos conteúdos 

curriculares e comprometer-se o processo de criação e desenvolvimento do 

léxico de especialidade em LGP. 

No quadro da relação professor intérprete, para o empreendimento do 

processo educativo e da criação do léxico em LGP, importa analisar o 

fenómeno num outro prisma, a luz da conversa que tivemos com o professor 
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PE1. No extracto da entrevista que segue entendemos que existem 3 (três) 

polos de análise. 

Pronto. Obviamente que mesmo dentro destes papéis cada pessoa tem o seu 

papel, claro, eu não me atrevo [risos] a estar a fazer gestos ou a comunicar 

com gestos, também não percebo, se bem que às vezes a pessoa 

intuitivamente faz e até vê, assim como nunca as intérpretes, apesar de 

fazerem também parte deste processo, nunca interferiram, digamos, no 

processo, ou seja, elas nunca se atreveram também em ensinar. Ou seja, 

cada um tem seu papel específico mas dentro uma forma completamente 

articulada e dentro deste caldeirão que é o ensino-aprendizagem… (PE1). 

O primeiro polo está relacionado com o reconhecimento e a diferenciação 

de papéis que o professor faz relativamente a actuação de cada um no contexto 

de sala de aula, ao referir que “mesmo dentro destes papéis cada pessoa tem o 

seu papel, claro, eu não me atrevo [risos] a estar a fazer gestos ou a comunicar 

com gestos, também não percebo, se bem que às vezes a pessoa intuitivamente 

faz e até vê” (PE1). 

O segundo polo associa-se ao reconhecimento da importância do intérprete 

e do preponderante papel que este desempenha no processo de ensino-

aprendizagem, quando adianta que “cada um tem seu papel específico mas 

dentro uma forma completamente articulada” (PE1). 

O terceiro é o reconhecimento de que o processo de ensino-aprendizagem 

requer actuações articuladas, visto que se trata de um „caldeirão‟ (PE1) dentro 

qual a participação de cada actor educativo deve ser efectivo e articulado, 

independentemente da diferenciação profissional.  

Após a identificação dos 3 (três) polos de análise no extracto da conversa 

com o professor PE1, importa referir que o processo de criação do léxico em 

LGP irá se tornar frutífero e útil se a interacção professor-intérprete assentar no 

pressuposto de um “relação face a face” (Duarte, Ricou & Nunes: 2015: 136) 

de modo a que se erga “um verdadeiro constructo comunicacional” (ibidem), 

visto que a pluridisciplinaridade tornar-se-á um elemento enriquecedor. 

Contudo, tendo em conta os dados partilhados pelos entrevistados pode se 

inferir que nas 2 (duas) escolas a relação professor-intérprete é boa, e tende a 
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melhorar cada vez mais, embora reconhecemos que as escolas são distintas 

relativamente ao seu quadro de pessoal, como confirmam as palavras do 

professor PE2 ao se referir que à sua relação com o intérprete, “é assim, eu 

como dou aulas directamente em Língua Gestual Portuguesa não preciso de 

intérprete” (PE2; Apêndice V). 

 

4.7.2. Escassez de formações para docentes 

A sensibilidade às questões da surdez é o indicador de análise da 

subcategoria escassez de formações para docentes. Nela estão integrados 

relatos de situações que reflectem a necessidade formação/capacitação dos 

professores ouvintes em matérias ligadas à surdez, educação de Surdos, LGP, 

cultura e comunidade Surdas.  

De modo geral, os entrevistados das duas escolas reconhecem que existe a 

necessidade de se desenvolverem acções de formação em matérias sobre a 

surdez para os professores ouvintes, com o objectivo de os tornar sensíveis às 

particularidades educativas do aluno Surdo e melhor contribuírem no processo 

de criação do léxico de especialidade em LGP, tal como ilustram os extractos 

das entrevistas que passamos a apresentar.  

É um professor, e nós temos estes nossos planos que é a partir do segundo período 
começar a dar formação a professores, a funcionários e alunos, abrir horários para 
isso, sem falta, a partir do segundo período. Porque me parece, portanto, que falta-
nos o outro lado, o revés da medalha, pôr a comunidade ouvinte a entender, a 

perceber e a comunicar em LGP (DE1). 

A partir deste extracto da DE1 inferimos que a professora está consciente 

dos desafios e das barreiras comunicativas que existem entre os professores e 

alunos, daí a escola ter traçado um plano de formação para a comunidade 

escolar ouvinte de modo que possam desenvolver competências que lhes 

permitam perceber e comunicar em LGP (DE1).  

Assim, não sendo as LG “uma comunicação linguística que se desenvolva 

naturalmente entre pessoas ouvintes, mas que as pessoas ouvintes recorrerem 

quando querem ou precisam de comunicar com os surdos” (Martins, Ferreira & 

Mineiro, 2012: 39), entendemos que é importante que os professores não 
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proficientes na LGP sejam, cada vez mais, capacitados em matérias 

relacionadas com a Surdez e com a LGP para permitir que desenvolvam 

habilidades comunicativas e se manifestem mais sensíveis às particularidades 

educativas do aluno Surdo, visto que “os professores menos qualificados em 

termos de formação na área terão maior risco de cometer erros na selecção de 

gestos” (Carvalho, 2015: 86).  

Deste modo, tais formações não só iriam tornar os professores mais 

sensíveis, como também abririam espaços para que as dinâmicas na aula 

fossem configuradas por marcadores Surdos, dando lugar a um processo de 

criação do léxico em LGP que reflicta um trabalho articulado e participado de 

forma plena. Tal como refere o professor DE2,   

a língua vem na relação que se tem com a pessoa surda, no conhecimento 
das especificidades que uma pessoa surda tem, se nós não estamos 

familiarizados com ela não vamos nos conseguir articular. Até porque as 

reacções das pessoas surdas, para quem não as conhece acha que eles estão 

a ser malcriados, são arrogantes, são isto, são aquilo e são aquilo (DE2). 

É neste quadros de relações e do “conhecimento das especificidades que 

uma pessoa surda tem” (PE2) que entendemos que a eficácia do processo de 

identificação de léxico em LGP não depende somente do aluno Surdo, do 

intérprete ou do trabalho realizado pela unidade de coordenação da escola. 

Depende, também, da forma como o professor participa no processo e da sua 

capacidade de compreender o mundo da surdez, razão pela qual entendemos 

que urge realizar formações desta natureza para que sejam evitadas situações 

como a descrita pela intérprete IE1C, abaixo indicada.  

O professor chegou aqui com textos e perguntas que eram basicamente para 

uma escola primária. Tinha um texto pequenino, imagenzinha e as 

perguntas pequeninas… Bem, eles [alunos Surdos] avisaram uma vez, 

foram eles a avisar directamente ao professor, isto aqui é para a primária, é 
para bebés, traga-nos coisas mais difíceis. Primeira, segunda, o professor 

continuou no mesmo registo e eles distraíam-se. Até faziam, chegavam lá e 

faziam aquilo muito rápido… truuummm… pronto, é isto, „mbora‟... E 

deixaram de se interessar por Português, inclusive. (IE1C) 

Deste relato da intérprete IE1C podem ser tiradas várias ilações, mas 

assumimos que este cenário da disciplina de Português é uma prova inequívoca 

das implicações que a falta destas formações trazem para o aluno Surdo, para o 
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processo educativo e para a criação de léxico em LGP. Outrossim, importa 

referir que o desconhecimento do professor sobre as particularidades 

educativas do Surdo revelam um exercício profissional fortemente marcado 

pela ouvintização, através da adopção de metodologias minimalistas e que 

contribuem para a desmotivação do aluno Surdo. 

A respeito dos planos para a reversão da situação, inferimos que existe 

grande preocupação e um esforço enorme por parte das escolas em mudar estes 

cenários, como se pode depreender a partir do extracto das conversas com a 

professora DE1 e a aluna AE1, abaixo apresentados. 

…eu por exemplo, todos os anos desde que estou aqui na escola E1, 

durante o primeiro período lectivo faço uma sensibilização à surdez, para 

que os professores entendam o que é a surdez, os tipos de surdez, os graus 

de surdez, porquê é que uns tem implantes e outros alunos tem prótese, 

porquê é que uns parece que ouvem mas não respondem (DE1). 

A escola, aqui, ouvi dizer que o professor de língua gestual também vai dar 

formação para quem quer aprender gestos básicos para comunicar com 

surdos, eu acho isso muito interessante, isso aumenta a nossa participação, 

nós surdos (AE1A). 

Relativamente à pertinência das formações, socorremo-nos de Coelho para 

reiterar que “a escola, professores, educadores, intérpretes, auxiliares e outros 

profissionais ouvintes de uma escola bilingue de surdos precisam, antes de 

mais, de desenvolverem competências no âmbito da Língua Gestual que lhes 

permitam estabelecer um bom desempenho comunicativo” (Coelho, 2010: 68) 

e „profissional‟. 

Contudo, a necessidade de formação dos professores ouvintes em matérias 

relacionadas com as particularidades educativas do aluno Surdo é uma 

realidade que, infelizmente, persiste nas escolas de Surdos, porém, o processo 

de criação do léxico em LGP terá de saber de conviver com elas e continuar a 

desenvolver mecanismos de combate para que o aluno não saia prejudicado. 

 

4.7.3. Escassez de léxico de especialidade  

A subcategoria escassez de léxico congrega informações relacionadas com 

a perspectiva dos entrevistados sobre o estágio actual do processo de criação 
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de léxico de especialidade em LGP, pelo que definimos como indicador de 

análise elementos que remetem ao trabalho contínuo. 

Os entrevistados das duas escolas partilham a opinião de que um dos 

grandes desafios no processo de criação do léxico em LGP está relacionado 

com o número maior de disciplinas cujos conteúdos ainda não tem um 

correspondente em gesto. Os estudos sobre esta matéria referem que o facto de 

a LGP se ter tornado uma língua escolarizada recentemente, faz com que 

muitos “gestos terminológicos ainda não [estejam] estabilizados/padronizados 

e outros gestos de vocabulário específico das disciplinas curriculares ainda não 

terem integrado o léxico da LGP” (Carvalho, 2013: 180). 

A perspectiva de Carvalho é confirmada pela professora DE1, quando 

elenca o leque de disciplinas curriculares que carecem de léxico em LGP, cujo 

extracto apresentamos a seguir.   

…Portanto, é uma disciplina que, de facto, exige muito código que está, de 

facto, sistematizado. Também introduzimos História e Cultura das Artes, 
também acontece isso. Agora, é um projecto que não tem fim, este é um 

projecto infinito porque as palavras também são infinitas, portanto, é um 

projecto infinito…(DE1). 

No extracto da entrevista da professora DE1 evidencia-se o facto de o 

processo de criação de léxico de especialidade em LGP ser contínuo e 

permanente, ao referir que “as palavras também são infinitas” (DE1), mas 

salienta a observação feita por Carvalho (2013) ao dar conta das novas 

disciplinas que neste momento foram introduzidas.  

A questão do volume de trabalho e o caminho ainda por percorrer no 

processo de criação de léxico de especialidade em LGP também comporta 

desafios inerentes ao próprio processo, como nos dá conta o professor PE2 

quando diz 

…isto às vezes são horas e horas de discussão, dias, meses e às vezes 

levámos um ano e não chegarmos a conclusão nenhuma, mas vamos 

avançando noutras áreas, vamos avançando como eu digo no dos peixes, 
vamos para a dourada, vamos para o dugongo, vamos para o espadarte, 

vamos para outro tipo de peixes, ora linguado… (PE2). 

Do extracto da conversa com o professor PE2 tiramos 2 (duas) ilações. 

Uma tem a ver com o facto de que o processo de criação do léxico em LGP 
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não pode saltar as etapas a ele inerentes, quando refere que “às vezes são horas 

e horas de discussão, dias, meses e às vezes levámos um ano e não chegarmos 

a conclusão nenhuma” (PE2). A esta „demora‟ na criação de um gesto de 

especialidade em LGP pode estar associado o facto de se tratar de linguagem 

de um domínio restrito/exclusivo do saber ou de uma área de conhecimento 

particular, razão pela qual a „aparente demora‟ pode ter “como objectivo 

[salvaguardar] a não ambiguidade da informação” (Carvalho, 2015: 88).   

A outra ilação está relacionada com o facto entendermos que o professor 

PE2 faz um apelo para que o processo de criação de léxico de especialidade em 

LGP não esmoreça por conta dos condicionalismos que lhe são próprios, 

quando refere “mas vamos avançando noutras áreas” (PE2), quase que 

reconhecendo que a produção do material lexicográfico também “é muito 

dependente dos vários ramos” (Carvalho, 2015: 99) como a linguística, razão 

pela qual requer uma abordagem de “natureza prática e exige soluções 

imediatas, não pode esperar muito tempo pelos resultados vindos de outros 

campos” (ibidem) e, por isso, tem de encontrar soluções próprias e pragmáticas 

que viabilizem a sua criação.  

À segunda ilação acrescentamos o facto de que, por um lado, o professor 

reconhece que o caminho por percorrer é longo, mas que é preciso, por outro 

lado, rentabilizar o tempo no sentido de abranger maior número de disciplinas 

possíveis. Ademais, entendemos que poderá existir outro apelo do professor 

PE2 no sentido de se reconhecer a pertinência/urgência do trabalho de criação 

e registo de léxico de especialidade em LGP, enquanto uma crescente 

“necessidade pedagógica” (Carvalho, 2015: 114) e mecanismo que propicia a 

criação e recriação lexical da própria LGP (ibidem). 

Relativamente ao caminho ainda por percorrer na criação de léxico de 

especialidade em LGP, importa recordar, como anota Carvalho (2015), que o 

„aparente atraso‟ pode estar associado, também, à “inexistência de um 

planeamento linguístico para a LGP, explicado em parte pelo difícil percurso 

histórico comum” das LG (89), o que se conjuga com o facto de que tais 
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situações “não tem possibilitado a comunicação [efectiva] dos seus utilizadores 

em todos os domínios, particularmente nas áreas de especialidade” (ibidem). 

A questão do trabalho contínuo no processo de criação de léxico em LGP é 

evocada pela maioria dos entrevistados, razão pela qual inferimos que as 

escolas estão conscientes dos desafios e que a transposição dos mesmos passa 

pelo desenvolvimento de mais projectos a nível da lexicografia em LGP para 

que se assista à criação de mais recursos lexicográficos de especialidade em 

LGP, visto que a riqueza e vida de uma língua reside na sua capacidade “em 

criar palavras novas” (Carvalho, 2015: 89).  

A respeito da necessidade de criação de mais projectos, as palavras do 

aluno AE2C são elucidadoras, ao referir que os mesmos permitiriam “que o 

currículo se desenvolvesse e para que nós os surdos aprendêssemos muito bem. 

Isto faz muita falta, mas é um trabalho que leva muito, muito tempo” (AE2C).  

Entendemos, a partir das palavras de AE2C, que poderá existir um apelo no 

sentido de que a criação dos recursos lexicográficos de especialidade em LGP 

não deve configurar a simples “necessidade de registar os gestos e atribuir-lhes 

um significado na língua escrita e vice-versa” (Carvalho, 2015: 121), pelo 

contrário, deve ser capaz de impactuar nos processos educativos “no sentido de 

melhorar a aprendizagem dos alunos surdos fazendo com eles próprios” 

(ibidem) consigam apreender os conteúdos curriculares e evoluam cada vez a 

nível das suas competências linguísticas em LGP e cognitivas.      

De modo geral, e face aos desafios, é perceptível que o trabalho de criação 

de léxico de especialidade em LGP não pára nas 2 (duas) escolas de Surdos. 

Está implícito nos extractos das conversas que existe uma motivação 

generalizada dos intervenientes do processo de criação de léxico de 

especialidade em LGP, no sentido de contribuírem para o desenvolvimento de 

soluções educativas que promovam a elevação da capacidade de resposta das 

escolas e dos professores na educação de alunos Surdos.  
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4.7.4. Contratação de professores 

A subcategoria contratação de professores congrega dados relacionados 

com o nível de familiarização para com as questões da surdez da parte do 

contratado, pelo que formulamos como indicador de análise o histórico dos 

professores no campo da surdez. 

A problemática da contratação de professores é um elemento que está 

presente na maior parte das entrevistas, o que no nosso entendimento, até certo 

ponto acaba assumindo uma dimensão política, como se pode inferir a partir 

das palavras do professor PE2 contidas no extracto que segue. 

…a relação directa eu acho que é extremamente importante, é muito 

importante, é basilar. É formar os profissionais na língua de sinais, 

portanto, que vão trabalhar e contactarem dia-a-dia, todos os dias e o 
máximo possível, porque é assim que a própria língua é adquirida entre os 

pares, com os miúdos e todos os dias… (PE2). 

A respeito do que é dito pelo professor PE2 estabelecemos um paralelismo 

com a experiência partilhada por Sá Correia quando refere que “ a criação de 

um léxico standard em LGP, para os conceitos da filosofia dependerá da 

existência de filósofos Surdos que usem a LGP” (Sá Correia, 2010: 188). A 

partir das palavras de Sá Correia entendemos que é colocado um desafio, no 

sentido em que a emergência do léxico de especialidade em LGP não deve 

depender, somente, do facto de existirem mais alunos Surdos escolarizados, 

embora reconhecemos que é um dado importante a ter em conta também. 

Mas, acima de tudo, passa pela necessidade de existirem mais Surdos 

formados e a actuarem em termos profissionais nas suas áreas de 

especialização, o que acresce as responsabilidades da escola e do sistema 

educativo no sentido de criarem capacidades de resposta para que o percurso 

escolar do Surdo não seja interrompido (Carvalho, 2019). A necessidade de 

incrementar as capacidades de resposta na escola de Surdos é evidenciada pelo 

professor DE2 ao afirmar que   

Os professores que trabalham aqui na unidade de investigação são todos 

professores fluentes em LGP, ouvintes, por isso é que eles cá estão [na 

unidade de investigação]. Porque para fazer este trabalho não pode ser uma 
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pessoa que chegou agora há pouco tempo, tem que ser pessoas que tem 

contacto com a comunidade surda, percebam o que é uma pessoa surda… 

(DE2). 

A questão relativa ao histórico dos professores de trabalho e contacto com 

o aluno Surdo, volta a ser colocada pelo professor DE2 como um elemento que 

devia pesar na contratação dos professores, quando refere que “porque para 

fazer este trabalho não pode ser uma pessoa que chegou agora há pouco tempo, 

tem que ser pessoas que tem contacto com a comunidade surda, percebam o 

que é uma pessoa surda” (DE2). Logo, ressalta a ideia de que não basta ter a 

carteira de professor para trabalhar com o aluno Surdo, é preciso ter 

“competência suficiente para comunicar com os alunos surdos. Isso é que seria 

o ideal” (AE2A). 

É daí que isto vale o que vale porque não havendo obrigatoriedade há mais 

dificuldades de juntar alunos, e mesmo juntando os alunos, há mais 
dificuldades de os manter. Mas é um passo que nós ainda não demos aqui 

na escola, talvez porque este é o primeiro ano que temos um professor de 

LGP a tempo inteiro, até aqui não eram considerados professores mas as 

competências eram as mesmas, mas a verdade é que não tínhamos a tempo 

inteiro… (DE1). 

No extracto da conversa com a professora DE1 entendemos que é 

levantada uma outra questão, que tem a ver com o facto de a problemática dos 

contratos e as competências do contratado em matérias de educação do Surdo 

se constituírem como elementos que podem influenciar na permanência ou 

abandono dos alunos Surdos na escola. Outro dado importante, a professora 

transmite a sensação de que a nível legislativo existem lacunas para efeitos de 

contratação de professores com as competências desejadas para trabalharem na 

escola de Surdos, ao referir que “ é daí que isto vale o que vale porque não 

havendo obrigatoriedade há mais dificuldades” (DE1).  

Ainda sobre a problemática das contratações entendemos que o professor 

DE2 questiona os critérios adoptados no processo de contratação de 

professores, ao referir que, na maior parte das vezes, nesses concursos os 

especialistas são preteridos em função de uma pessoa de maior idade, mesmo 

que não seja competente na área, como ilustra o conteúdo do extracto abaixo.  
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Eu não consigo contratar pessoas profissionais para aqui, por exemplo se 

tiveres uma pessoa de 40 anos de serviço e se tiver um que é especializado 

com 20 a concorrer, aquela com 40 anos entra a frente. Isto é um problema 
gigante, todos os anos recebemos pessoas novas, e pessoas que aqui foram 

formadas foram embora, e estamos sempre… e quem é prejudicado são os 

alunos (DE2). 

Contudo, e tendo em consideração o que foi partilhado pelos entrevistados, 

inferimos que as duas escolas têm envidado esforços para responder às 

necessidades dos professores recém-contratados, através da promoção de 

formações/capacitações para que desenvolvam competências que lhes 

permitam actuar na educação de Surdos da melhor forma.  

 

4.8. Tentando emitir um olhar reflexivo, mas não comparativo, sobre as 

duas escolas 

Um dado curioso, é que as duas escolas, embora não interajam entre si 

objectivamente sobre as práticas educativas ou sobre a partilha de experiências 

no domínio da criação do léxico de especialidade em LGP, fica-se com a 

sensação de que ambas acompanham o trabalho que é desenvolvido em cada 

uma delas e no país, de forma geral. 

A partir da conversa com a professora DE1, cujo extracto da entrevista 

partilhamos a seguir, inferimos que ela faz uma espécie de ponto de situação 

do trabalho desenvolvido pelas escolas de Surdos, quando anota que  

Nós só estamos a falar de uma escola congénere, só há uma escola no país 

que é congénere a nossa, que é a Escola mencionada B, mais ninguém, 
mais nenhuma escola é congénere. Agora, o que acontece é que, 

evidentemente, a escola E2 tem cursos onde se vão buscar…aliás, a escola 

E2 como sabe tem um dicionário também próprio, portanto, nós não somos 

novidade nesta matéria, a escola E2 tem um dicionário fantástico e sempre 

a crescer, isto é, infinito. Mas o a escola E2 é uma instituição à parte nestes 
âmbitos da educação de surdos, mas dentro das escolas do ensino público 

nós só temos uma congénere que é a Escola mencionada B (DE1). 

O aparente reconhecimento das particularidades da escola E2 são 

consubstanciadas pelas palavras do professor DE2 quando se refere à forma 

como a escola mobiliza os recursos humanos e materiais para tornar-se uma 

escola bilingue. 
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Então, elas sabem o que é que estão a fazer, mesmo em termos de criação 

de materiais. Por exemplo, se desaparecer um mapa, acho que isto fica 

muito bem entregue com estas pessoas [as professoras surdas], não é?… 
Por isso é que eu acho que nós estamos a fazer este trabalho. Claro que nós 

neste momento, na unidade, estamos a apostar essencialmente ao nível da 

produção de materiais, porque a produção de materiais não subst itui o 

professor, mas consegue, no fundo, colmatar um problema que nós temos a 

nível da formação de professores (DE2). 

A partir das palavras do professor DE2 inferimos que a escola consegue 

mobilizar outros recursos que lhe permitem desenvolver materiais didácticos 

com certa autonomia administrativa e financeira, conjugado com o forte 

empenho do seu quadro de profissionais para tornar a escola uma referência na 

educação bilingue para Surdos, promover „aprendizagens significativas‟ 

(Trindade, 2012) e consolidar o processo de criação do léxico em LGP. 

De certo modo, ainda acerca da conversa com a professora DE1 podemos 

perceber que, comparativamente à escola congénere e às outras da rede 

pública, a escola E1 apresenta um trabalho muito avançado a nível da criação 

do léxico de especialidade em LGP, tal como se pode inferir a partir do 

extracto abaixo. 

…o nosso projecto, o Projecto mencionado D que, de facto, está 

implementado já há algum tempo, já há uns 3 ou 4 anos lectivos assim com 
alguma estrutura, porque já estava ele a crescer, mas depois ganhou uma 

estrutura mais sólida e mais sistémica. 

…conseguimos, na semana passada, reunir com a Escola mencionada B, 

fomos a Cidade mencionada 2 o grupo da escola de E1 foi a Escola 

mencionada B, levamos o nosso projecto, eles tem a mesma ideia, já tem 
até um cardápio grande de palavras que estão codificadas e que vão gravar, 

mas de facto não está ainda a andar. Portanto, nós demos o primeiro passo, 

o grupo de educação especial já tem acesso ao nosso código, ficou lá para 

eles poderem verificar o que já está filmado, verificar também se há 

diferenças e verificamos que sim. (DE1) 

A partir do extracto da entrevista da professora DE1 identificamos uma 

certo pragmatismo, provavelmente associado ao dinamismo que é empreendido 

pela equipa de trabalho, se atentarmos para o momento em que ela diz que 

“levamos o nosso projecto, eles tem a mesma ideia, já tem até um cardápio 

grande de palavras que estão codificadas e que vão gravar, mas de facto não 

está ainda a andar” (DE1). O facto de o projecto da escola congénere não estar 

a andar, entendemos que pode existir, por parte da escola E1, uma forte 
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capacidade de mobilização do seu pessoal para o processo de criação do léxico 

de especialidade. 

Entendemos que existe na escola E2 forte capacidade de mobilização do 

seu pessoal, quer seja avaliando pelo número de projectos que promovem a 

criação de léxico em LGP, cerca de 4 (quatro) projectos, assim como pelo 

volume de trabalho que já foi realizado no âmbito dos mesmos projectos. A 

estes elementos pode se acrescentar o facto de a escola E2 envolver um 

universo de colaboradores significativo, o que, em parte pode demonstrar a 

capacidade de resposta da sua equipa de trabalho, como também pode ser 

revelador de que a escola E2 tem estado a realizar um trabalho relevante a 

nível da criação do léxico em LGP, cujo mérito e a qualidade são reconhecidos 

pelos colaboradores e parceiros. 

É um dado importante o facto de a escola E2 interagir com vários 

parceiros, como ilustra o extracto da conversa com o professor PE2, quando 

explica o mecanismo de funcionamento de um dos repositórios de gestos que a 

escola está a desenvolver. 

…como é que isto funciona, tem a ver com a Instituição mencionada A e a 
Instituição mencionada B, tens aqui as disciplinas, mas isto vai ser tudo 

alterado, vai ser trabalho para ficar como uma plataforma nova. Temos aqui 

a História, o quinto, o sexto e o sétimo ano… (PE2). 

  Ademais, no extracto acima é evidenciada a capacidade que a escola E2 

tem de desenvolver repositórios de léxico em LGP, como se pode inferir a 

partir do trecho da conversa que diz “tens aqui as disciplinas, mas isto vai ser 

tudo alterado, vai ser trabalho para ficar como uma plataforma nova” (PE2), o 

que no nosso entendimento, tendo em conta a simplicidade transmitida nestas 

palavras, é revelador do potencial que a escola tem e das habilidades do seu 

pessoal. 

Contudo, tendo em consideração o facto de as duas escolas possuírem 

Unidades de Coordenação, o que entendemos como um pressuposto 

extremamente importante para a dinamização e consecução das actividades 

planificadas, e avaliando pelas informações contidas nas unidades de análise 

extraídas das conversas com os professores aqui referenciados, pode se assumir 
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que as escolas estão a desenvolver um trabalho do qual todos os actores se 

orgulham, na medida em que se constituem como complemento um do outro e 

enriquecem o campo da criação de repositórios de léxico em LGP. 

Neste desiderato, entendemos, ainda, que as escolas estão a envidar 

esforços para materializar o que está plasmado na Lei 54/2018, uma vez que 

mobilizam parcerias e partilham experiências sobre o trabalho que estão a 

realizar. 

Por um lado, o desenvolvimento destas parcerias demonstra a preocupação 

das escolas em se tornarem “escolas de surdos, e não com surdos” (PE2; 

Apêndice IX), visto que as escolas E1 e E2 se mobilizam no sentido de 

procurar recursos e diversificar práticas pedagógicas. Por outro lado, esta 

preocupação é reveladora de que o processo de criação do léxico em LGP deve 

privilegiar os pressupostos da parceria e conjugação de esforços, para que o 

empreendimento que daí resultar não só congregue a diversidade, como 

também reflicta os contributos de quase todos interlocutores para que seja 

assumido por todos. 
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Entrar e circular na escola de Surdos é uma acção que nos permite conviver 

com outras realidades, configura a nossa forma de olhar para o espaço da 

escola e para os que nela circulam. Mas também é enriquecedor, embora 

desafiante para o pesquisador ouvinte, na medida em que somos impelidos 

para que nos deixemos tomar por essas configurações Surdas de modo a que 

nos familiarizemos com a realidade, tal como ela é, e com os laços tecidos 

pelos actores educativos.    

O estudo que realizamos nas escolas E1 e E2 evidenciou que interagir no 

contexto da educação do aluno Surdo pressupõe admitir outras formas de estar 

e „olhar‟ que exigem o estabelecimento de novas posturas didácticas, 

pedagógicas, administrativas, epistemológicas e socioculturais, no sentido de 

deixar emergir uma cultura de escola que se propõe romper com os 

dogmatismos e as tendências hegemónicas de exercício de poder sobre „o 

outro‟, principalmente por via da língua vocal. 

Tendo em consideração o que dissemos até aqui e em consonância com a 

informação partilhada pelos entrevistados das escolas E1 e E2, retornaremos 

aos objectivos do projecto de pesquisa no sentido de construirmos uma 

apreciação final acerca do estudo, sem a pretensão de o fazermos de um modo 

cristalizado, mas sim aberto a novos desenvolvimentos. 

Em ambas as escolas, o processo de criação de léxico de especialidade em 

LGP caracteriza-se por centrar as suas actividades no aluno Surdo e atribuir o 

protagonismo a este, no entendimento de que são os alunos Surdos que vivem 

e experienciam a surdez. Por isso, melhor do que ninguém, os alunos estão 

mais habilitados para fazerem a identificação do gesto que traduz os conceitos 

emanados dos conteúdos curriculares na LGP.  

Assim, a participação activa do aluno Surdo no processo de criação de 

léxico de especialidade em LGP torna-se uma mais-valia para o próprio 

processo educativo, visto que se constitui como uma oportunidade que permite 

ao mesmo aluno consolidar o conhecimento, reconstruí- lo e ressignificá- lo. 

Tendo como pressuposto o trabalho realizado pelas 2 (duas) escolas, o 

processo de criação de léxico de especialidade em LGP assume, também, uma 
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característica ecológica, na medida em que participam dele os alunos Surdos, 

professores das disciplinas, professores de LGP, a comunidade Surda e as 

unidades de coordenação, o que permite congregar valências e capitalizar 

saberes que enriquecem o próprio processo e aqueles que nele participam. 

Descrever a forma como se processa o envolvimento dos actores 

educativos no processo de criação de léxico de especialidade em LGP 

pressupõe, primeiro, frisar que os gestos emergem da necessidade e do 

quotidiano da sala de aula, uma vez que é a partir dos conteúdos curriculares 

abordados que serão trabalhados os conceitos e, posteriormente, caminhar-se-á 

para a criação do respectivo gesto. O segundo aspecto tem a ver com os 

mecanismos adoptados pelas escolas E1 e E2 para a identificação e 

sistematização dos conceitos que precisam de ser incorporados na base lexical 

em LGP, tendo sido identificados três cenários distintos para a criação de 

léxico em LGP.  

No primeiro cenário, o procedimento na identificação dos conceitos pode 

surgir do aluno Surdo ou entre estes, que, em função das necessidades que 

sentem na aula, identificam um gesto, discutem entre si e o apresentam ao 

intérprete ou ao professor da disciplina, se este for fluente na LGP, que por sua 

vez remete à unidade de coordenação para que seja iniciado o processo de 

discussão e definição final do gesto. Nesta situação, o envolvimento da 

unidade de coordenação é extremamente importante para efeitos de 

harmonização e uniformização, principalmente no caso de escolas com várias 

turmas de alunos Surdos. 

Para o segundo cenário, a criação do léxico em LGP pode ser feita sob 

proposta do intérprete que, em função das necessidades que sente no seu 

exercício profissional, apresenta ao aluno Surdo um gesto e em articulação 

com este definem o gesto a adoptar para o respectivo conceito. Importa realçar 

que o intérprete nunca determina qual é o gesto, embora possa sugerir, os 

Surdos sempre tomam a última decisão e, tal acção envolve um trabalho de 

articulação, partilha e aprimoramento centrado no aluno Surdo.  
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No terceiro cenário, o procedimento pode compreender duas componentes, 

uma que tem a ver com o facto de ser o professor da disciplina que, ao se dar 

conta de que os alunos não atingiram o nível de compreensão dos conteúdos 

tratados na aula, sugere ao intérprete sobre a necessidade de se identificar 

gestos, embora estas situações se registem com pouca frequência. A outra 

componente tem a ver com o trabalho de recolha realizado individualmente 

pelo/as intérpretes em função das dificuldades sentidas ao longo da 

interpretação, que consiste na identificação de conceitos que ainda não estão 

abrangidos pala base lexicográfica em LGP e que posteriormente serão 

partilhados a nível do grupo de intérpretes para uma reflexão conjunta. 

A partir dos três cenários aqui enunciados entendemos que o processo de 

criação do léxico de especialidade em LGP é ecléctico, uma vez que a 

emergência do gesto poderá resultar de uma proposta feita por qualquer actor 

educativo, seja ele o aluno, o professor ou o intérprete. Porém, importa realçar 

que tal acção não pode ser interpretada como uma substituição de papéis, 

principalmente quando se tratar da validação do respectivo gesto.  

As escolas E1 e E2 podem adoptar estratégias distintas para envolver os 

alunos Surdos na criação de léxico de especialidade em LGP, mas tem vários 

aspectos em comum, como por exemplo, o facto de privilegiarem acções 

concertadas e o trabalho em equipa, onde o aluno Surdo e a comunidade Surda 

se constituem como duas componentes com as quais a escola conta sempre. 

Relativamente ao relacionamento com as estruturas administrativas das 

duas escolas, é importante anotar que o sucesso do mesmo se deve, em parte, 

ao trabalho articulado e à forma como os membros do colectivo de direcção se 

envolvem no processo educativo no sentido de tornar a escola uma referência 

para o aluno Surdo.  

Nas escolas E1 e E2 identificamos um nível de preocupação e 

comprometimento dos membros do colectivo de Direcção na educação de 

Surdos, quer em termos de resultado da aprendizagem, assim como na 

identificação de mecanismos e mobilização de recursos para a criação de 

soluções educativas que melhor respondam às particularidades do aluno Surdo. 
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Este facto pode ser revelador de que o sucesso no processo de criação do 

léxico de especialidade em LGP só será atingido se existir o envolvimento 

efectivo de todos actores educativos. 

Deste modo, na identificação dos mecanismos adoptados pelas escolas para 

concretizarem os projectos de criação do léxico de especialidade em LGP 

encontramos, de forma bem destacada, a mobilização de parcerias que se 

constituem como um forte suporte de financiamento, e não só, para a criação 

dos repositórios, glossários e dicionários em LGP.  

A aposta na produção de material didáctico bilingue tem sido uma das 

componentes para a qual as direcções das duas escolas dirigem maior atenção, 

o que se conjuga com a crescente preocupação de tornar o quadro de pessoal 

cada vez mais habilitado para atender às particularidades dos alunos Surdos, 

através da participação em eventos científicos, capacitações e contratação de 

pessoal cada vez mais habilitado. 

Neste seguimento, pode-se concluir que a escola de Surdos se institui e é 

sustentada, do ponto de vista de práticas educativas, por pilares que estão intra 

e extra escola, na medida em que a cultura da escola resulta de uma relação 

social e comunicativa entre os actores educativos Surdos e ouvintes, cujas 

relações são fortemente marcadas e determinadas pela língua gestual. 

 Nos pilares intra-escolares identificamos acções desenvolvidas pelos 

actores educativos, nomeadamente, o próprio aluno, os intérpretes, os 

professores das várias disciplinas, os professores de LGP, o pessoal de apoio e 

os membros do colectivo de direcção, que nos seus quotidianos laborais levam 

a cabo um conjunto de acções no sentido de tornarem a escola bilingue e cada 

vez mais significativa para o aluno Surdo. 

O estudo evidenciou também que os professores das disciplinas, a par dos 

intérpretes e outros colaboradores, assumem um papel extremamente 

importante na educação do aluno Surdo e no processo de criação do léxico de 

especialidade em LGP, quer na qualidade de especialista assim como na forma 

de mediar a aprendizagem, para permitir que se estabeleça uma relação 

pedagógica e didáctica que assente nos pressupostos da alteridade e da 
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diferenciação pedagógica, sem, contudo, gerar atitudes simplistas na 

abordagem dos conceitos, uma vez que o acto de educar em contextos de 

surdez ultrapassa a simples administração de conteúdos.  

Tudo isto passa por encarar o processo num quadro de relações educativas 

onde o ver e o olhar se instituem como elementos-chave para que se estabeleça 

uma comunicação efectiva, de modo a que o aluno desenvolva as competências 

metacognitivas desejadas. 

Ao nível do colectivo de direcção das escolas de Surdos, através do estudo 

pudemos perceber que é uma componente muito importante nos processos 

educativo e de criação de léxico, uma vez que cabe às direcções o papel de 

desburocratizar as relações profissionais na escola, para possibilitar que os seus 

profissionais trabalhem e ponham em marcha as suas capacidades criativas e 

de resposta na busca de soluções educativas significativas para os alunos 

Surdos.     

Os pilares extra escolares estão relacionados com a capacidade da escola de 

envolver a comunidade Surda e de estabelecer parcerias com outras 

instituições. A partir do estudo foi possível perceber ainda que as parcerias são 

uma componente muito importante para a consecução das actividades inerentes 

ao processo de criação de léxico de especialidade em LGP, visto que é a partir 

destas parcerias que poderão ser mobilizados os diferentes recursos que 

permitam concretizar a criação de repositórios de léxico de especialidade em 

LGP.  

As duas escolas privilegiam a relação com os parceiros, o que lhes permite 

ampliar, fortalecer e diversificar a sua capacidade na criação de respostas 

educativas para que os alunos Surdos acedam aos conteúdos curriculares com 

maior propriedade. 

Através do estudo ficou evidente que o processo de criação de léxico de 

especialidade em LGP só evolui quando envolve diversos actores a vários 

níveis, pelo que o mesmo nunca deve estar isolado da realidade curricular, na 

medida em que emerge dos conteúdos curriculares e da forma como estes são 
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traduzidos no contexto da sala de aula, razão pela qual o protagonismo e a 

centralidade no processo devem ser dados ao aluno e à comunidade Surdos. 

Por isso, a relação educativa na escola de Surdos transvaza os formalismos 

impostos pelo currículo, uma vez que exige da escola e dos que nela actuam a 

adopção de posturas caracterizadas pela flexibilidade, diálogo, colaboração e 

articulação permanentes entre os actores educativos, para permitir que os 

processos de construção do conhecimento e de criação de léxico de 

especialidade em LGP se constituam como empreendimentos colectivos, 

actualizados e sistematizados.  

Tal como pudemos verificar nas duas escolas, estas posturas permitem que 

o processo de criação de léxico de especialidade em LGP e de glossários esteja 

alicerçado numa base de trabalho que possibilite que o aprimoramento ou 

apetrechamento dos repositórios seja retomado e continuado sempre que for 

necessário. 
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