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Resumo O direito à educação é um direito fundamental do ser humano (AR, 1986). Os alunos surdos 

têm direito a igualdade de oportunidades, tal como os ouvintes (Associação de Surdos do Porto, 

2001). Isso significa reconhecer a comunidade surda como participante numa cultura com uma 

identidade própria e uma língua diferente da utilizada pelos ouvintes: a Língua Gestual Portuguesa 

(LGP). Para Vygostky (1932/1964), a língua assume um papel importante nas interacções sociais, 

possibilitando o desenvolvimento da comunicação com o outro e a organização do pensamento. A 

condição de surdez impõe desafios comunicacionais, sobretudo nos primeiros anos de vida, onde a 

comunicação oral, ou gestual, é primordial para conhecer o mundo. As barreiras comunicacionais 

originam várias situações de conflito na trajectória de participação ao longo da vida (César, 2013). 

Para a criança surda, tal como para a ouvinte, o desenvolvimento das capacidades linguísticas é 

condição indispensável para o desenvolvimento sócio-cognitivo e emocional (Sim-Sim, 2005). Mas 

estas nem sempre lhe possibilitam comunicar quando e com quem deseja. Assumimos um paradigma 

interpretativo (Denzin, 1998) e um design de estudo de caso exploratório e intrínseco (Stake, 1995). 

O caso refere-se à trajectória de participação ao longo da vida (César, 2013), de um adulto surdo. Os 

participantes são este surdo, a família e outros significativos. Os instrumentos de recolha de dados 

são a observação (registada em diário de bordo da investigadora), conversas informais e recolha 

documental (ex: relatórios médicos). Os dados foram tratados e analisados recorrendo a uma análise 

de conteúdo de índole narrativa (Bardin, 2011), sucessiva e aprofundada, de onde emergiram 

categorias indutivas (César, 2009). Os resultados iluminam a complexidade subjacente às questões 

da surdez. Sendo uma família numerosa, de ouvintes, criaram uma linguagem gestual própria para 

comunicarem. Este caso ilustra os desafios e as situações conflituosas que enfrentou e que o levaram 

a emigrar, iluminando como se podem construir trajectórias de participação ao longo da vida 

inclusivas e que promovam a equidade. 
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