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Nota Introdutória

Educar e Comunicar na surdez: duas faces do mesmo desafio resulta da

experiência de trabalho com alunos surdos, do envolvimento na formação

inicial e contínua de Professores Ouvintes e Surdos, de muita revisão da

literatura e de investigação que fui fazendo nesta área para efeitos de pro-

gressão académica.

De facto, é impossivel pensar-se em ensinar qualquer aluno se a

componente da linguagem não for potenciada, estimulada e previligiada. Mas,

muito mais relevo deve ser dado a esta componente, quando falamos da

educação do aluno surdo. 

Assim, pretendo com esta publicação abordar aspectos relacionados com

o desenvolvimento da linguagem das crianças surdas, aspectos relacionados

com as metodologias de intervenção ao nível da linguagem e da leitura e,

sobretudo, dissipar algumas dúvidas que pais e professores enfrentam no dia

a dia aquando das suas escolhas em termos do percurso reabilitativo ou

educativo da criança surda.
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