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A LGP é uma língua visuo-motora, cuja produção se processa através dos gestos e das expres-

sões facial e corporal, e cuja percepção se realiza através da visão. Deve ser reconhecida 

e respeitada enquanto língua natural da Comunidade Surda, por ser utilizada espontaneamente 

por pessoas Surdas portuguesas na sua comunicação. É uma marca importante da sua identidade 

e constitui o elemento mais unificador na Comunidade, enquanto meio de transmissão de va-

lores e da herança cultural das pessoas Surdas.

DACTILOLOGIA

O alfabeto manual  (ou alfabeto gestual, ou dactilologia) só é utilizado quando há a ne-

cessidade de dizer um nome próprio de alguém ou o nome de uma localidade ou uma palavra 

que não se conhece. Regra geral, na comunicação, os surdos não sentem grande necessidade 

de recorrer ao alfabeto manual, uma vez que os conceitos têm todos gestos correspondente.

CURIOSIDADES

1. Língua e nunca linguagem

Uma língua é um sistema de comunicação es-

pecífico e exclusivo do ser humano, sendo 

gerido por regras particulares.

2. Cada país com a sua língua

Muitos acreditam que a língua gestual é uni-

versal. Errado. Cada país tem a sua língua 

gestual, emergente da comunidade e mutante 

com o tempo. Em Portugal, como noutros paí-

ses, nota-se ainda a existência de diversos 

regionalismos.

3. Surdo-mudo não existe

É ainda um erro comum chamar-se surdo-mudo a 

um surdo. Além de ser pejorativo, é errado: 

uma pessoa surda apresenta uma perda audi-

tiva, mas tem cordas vocais. Muitos surdos, 

por opção ou por terem tido uma educação que 

aposta na oralidade, usam as cordas vocais e 

conseguem falar.

4. Música e teatro

É possível ouvir a música que não se ouve? 

Sim, porque os surdos conseguem sentir a vi-

bração — e com isso ter a percepção do som.


