




Língua Gestual Portuguesa

Pela inclusão e igualdade de oportunidades

Apesar da inclusão e da igualdade de oportunidades serem dois dos 

princípios básicos da educação, e não obstante todos os esforços 

realizados nas últimas décadas nesse sentido, este cenário permanece 

ainda meramente utópico para parte da população nacional, da 

qual é exemplo a população surda. Para esta população a realidade 

é muito mais desafiante, acabando muitas vezes por se sentir 

“estrangeira” no seu próprio país, em resultado da barreira linguística 

para com a restante população ouvinte, o que leva à segregação 

desta comunidade perante os demais. Vivemos assim num país em 

que é mais fácil encontrar quem fale uma língua estrangeira como o 

inglês ou o francês do que uma língua oficialmente reconhecida na 

Constituição da República Portuguesa, desde 1997 como é a Língua 

Gestual Portuguesa. 

Considerando que em 2021, foram registadas, em Portugal, mais de 

23 mil pessoas com uma perda total da capacidade auditiva, às quais 

se juntaram mais de 1 milhão e cem mil que afirmaram “ter alguma 

dificuldade” auditiva, totalizando assim mais de 10% da população 

residente em Portugal; 

Considerando que estes dados vêm sustentar o estudo da 

Organização Mundial de Saúde que prevê que em 2050, cerca de 2,5 

mil milhões de pessoas tenham algum grau de perda auditiva e que 

700 milhões necessitem de reabilitação auditiva;

Considerando que em Portugal, se estima que a Língua Gestual 

Portuguesa seja utilizada por cerca de 100 mil pessoas, contando 

com toda a comunidade envolvente como familiares e amigos de 

pessoas surdas, corpo docente, técnicos, entre outros;

Considerando que apesar da Língua Gestual Portuguesa ser 

reconhecida oficialmente na Constituição da República Portuguesa 

desde 1997 não faz ainda parte dos conteúdos lecionados para a 

grande maioria dos jovens portugueses;

Considerando o Dec. Lei 3/2008 de 7 de Janeiro, que dita que o 

sistema de educação deve permitir “responder à diversidade de 

características e necessidades de todos os alunos que implicam a 

inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais” 

aliada a uma “noção de escola inclusiva, capaz de acolher e reter, 

no seu seio, grupos de crianças e jovens tradicionalmente excluídos, 

visando a equidade educativa, sendo que por esta se entende a 



a garantia de igualdade, quer no acesso quer nos resultados”;

Considerando que atualmente a grande maioria dos alunos surdos 

encontra-se inserida em instituições de ensino denominadas, escolas 

de referência para a educação bilingue de alunos Surdos – EREBAS, 

estabelecidas pela legislação em vigor, através do Decreto-Lei n.º 

3/2008;

Considerando que as crianças devem realizar uma aprendizagem 

natural da sua primeira língua, neste caso, a língua gestual, o mais 

cedo possível, potenciando ao máximo a sua predisposição para 

aprender e a sua retenção de conhecimento, e assegurando uma 

normal evolução cognitiva e emocional;

Considerando que os últimos estudos provam que as principais 

consequências da aprendizagem tardia da língua, são o 

condicionamento no acesso ao conhecimento e às formas 

de comunicação, consequentemente comprometendo o seu 

desenvolvimento cognitivo e integração e participação na sociedade 

nos domínios social, cultural, económico e político.

Assim, defendemos ser necessário:

- Investir na realização de iniciativas de promoção da Língua Gestual 

Portuguesa, de forma a promover a reflexão crítica e fomentação 

do diálogo sobre a inclusão e equidade da comunidade surda no 

contexto escolar e social.

- Semelhante ao que já acontece com a inclusão da Língua Inglesa 

no plano de estudos do ensino básico, o mesmo princípio deveria 

ser aplicado à Língua Gestual Portuguesa, de forma a promover a 

igualdade de direitos e de oportunidades aos jovens do nosso país.
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