
 

Celebramos o dia 

mundial dos Surdos 

O dia mundial dos Surdos celebra-

se no último domingo do mês de 

setembro. Este ano, no dia 27, os 

membros da comunidade dos Surdos (comunidade surda) de todo o mundo 

celebraram este dia, assinalado pela primeira vez em setembro de 1958. A 

semana que passou foi também a Semana Internacional dos Surdos. Estas 

datas servem para destacar as lutas da comunidade surda, ao longo dos 

tempos, pelo reconhecimento das Línguas Gestuais, pelo acesso à educação, 

aos cuidados de saúde e ao trabalho. Pelo direito dos Surdos a uma vida 

digna, autónoma e livre. 

Mas esta altura foi escolhida sobretudo para recordar o fatídico Congresso de 

Milão, realizado por médicos e educadores no ano de 1880. A partir de então 

foi interdita a língua gestual na educação e na vida dos Surdos, obrigando-os a 

oralizar, como quem fala, expulsando os professores Surdos das escolas 

(basta pensarmos por um instante numa criança que, nunca tendo ouvido a sua 

própria voz, é forçada a emitir sons repetidamente, sendo punida e corrigida, à 

imagem do treino de animais amestrados no Circo, para logo entendermos a 

violência e perversidade desta doutrina do Oralismo). Esta medida retrógrada 

contribuiu decisivamente para o isolamento social e para a negação da cultura 

e da identidade surdas sendo, porventura, o momento mais trágico da história 

da comunidade surda mundial. Apenas cerca de 100 anos mais tarde foi 

possível dar início ao processo de rejeição das resoluções deste congresso, 

tendo os Surdos organizado, em Atenas, o seu primeiro congresso 

interrnacional para a emancipação da sua cultura e das suas línguas gestuais. 

O acesso à Língua Gestual Portuguesa (LGP) por parte das pessoas surdas 

portuguesas é determinante para o seu desenvolvimento individual, para o 

relacionamento social, a construção da identidade, o sucesso escolar e 

profissional e o exercício pleno da cidadania. Esta é a sua língua natural. De 



acordo com a Constituição da República Portuguesa, no n.º2 do artigo 74.º «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». Deste modo, desde 

1997, a Língua Gestual Portuguesa passou a ser uma das línguas oficiais de 

Portugal, juntamente com a Língua Portuguesa e o Mirandês. 

A Covid19 veio trazer um inesperado protagonismo aos intérpretes de Língua 

Gestual Portuguesa (LGP). Desde as comunicações diárias da Direção Geral 

da Saúde, às frequentes intervenções oficiais do Governo e à Tele-Escola 

(estudo em casa), estes profissionais passaram subitamente para um plano de 

destaque quanto ao tempo de presença nos ecrãs e ao tamanho da imagem. 

Nunca antes tínhamos assistido a tanto tempo de interpretação em LGP nas 

televisões nacionais. Ora, este é seguramente um momento único e um palco 

privilegiado para a evolução e melhoria dos nossos intérpretes, tornando-os 

ainda mais aptos e capazes de responder a cenários imprevistos, 

completamente novos, em que a criação de novos gestos (por ex. Covid19: 

pandemia; surto; isolamento profilático; layoff), consultando a comunidade 

surda portuguesa, tem que acontecer em muito pouco tempo. 

A pandemia implicou, de facto, enormes desafios como, a necessidade vital de 

isolamento social, a adaptação urgente a novas formas de comunicação a 

distância. Trouxe também inevitáveis repercussões económicas, o que veio 

reforçar a necessidade de adaptação e evolução das estratégias de 

intervenção das instituições junto de populações como a comunidade surda. 

Mas para quem, vivendo no interior, já estava tão isolado e apartado do 

conhecimento, da cultura e das relações sociais com os seus pares, esta 

situação excecional só veio cavar ainda mais o fosso das desigualdades e da 

exclusão social. São gritantes as diferenças entre os Surdos que nasceram nos 

grandes centros urbanos ou que para aí se deslocaram para estudar e 

trabalhar, que puderam desenvolver a língua gestual, que participaram em 

movimentos associativos dinâmicos e aqueles que se mantiveram na província, 

isolados, que não puderam socializar-se com os pares falantes de língua 

gestual, sua língua natural. Muitos vivem ou sobrevivem hoje longe da sua 

comunidade, apartados da sua língua, excluídos da sua identidade surda, 



demasiadamente longe dos centros de decisão, esquecidos, fragilizados, por 

vezes enganadoramente integrados nas comunidades onde residem, 

cumprindo papeis sociais sempre á imagem da maioria ouvinte. 

A Associação de Surdos de Évora, preocupada com esta situação, acaba de 

dar um passo importante para a intervenção junto da população que apoia. 

Desafiando a EPRAL (Escola Profissional da Região do Alentejo) para uma 

parceria, produziu um conjunto de vídeos acerca da história dos principais 

monumentos e edifícios da cidade de Évora, com um guião adaptado à 

comunidade surda, filmados ao vivo e narrados em Língua Gestual Portuguesa, 

a que se deu o nome de Évora nas Mãos – Guia Gestual da Cidade. Um 

projeto pensado para servir esta minoria cultural e linguística, tentando 

implementar progressivamente uma verdadeira comunidade de Língua Gestual 

Portuguesa, digital, mas sobretudo INCLUSIVA. 

O passo seguinte consistirá em produzir novos materiais visuais que 

possibilitem a partilha e a reflexão sobre diferentes temas da atualidade e 

desafiar a comunidade surda da região a produzir os seus próprios conteúdos, 

desenvolvendo fóruns de discussão, dinamizadores da sua identidade e 

cultura.  

É também objetivo da Associação de Surdos de Évora que estes recursos 

sejam disponibilizados às escolas, podendo servir de ferramentas pedagógicas 

partilhadas por toda a comunidade escolar, surda e ouvinte, numa perspetiva 

de inclusão efetiva. 

Uma escola mais inclusiva e mais democrática, uma sociedade mais informada 

e atenta à diversidade possibilitará o indispensável surgimento de líderes 

Surdos mais bem preparados, determinados, que vão pelo país, dando voz aos 

seus pares mais fragilizados, que observem as diversas realidades dentro e 

fora da sua comunidade. Importa que se associem, que façam valer as suas 

opiniões, para que possam aceder mais facilmente aos centros de decisão. Na 

realidade, algumas destas figuras de liderança começam agora a ganhar o seu 

espaço na dinâmica política nacional, integrando candidaturas de partidos 

políticos, colocando na agenda as reivindicações da comunidade surda e 



consequentemente adquirindo mais espaço para Intérpetes de LGP nas 

diversas ações partidárias.  

Apesar destes progressos e conquistas, não pode passar em claro um 

preocupante acontecimento: o recente encerramento do Lar de São Marçal, da 

Casa Pia de Lisboa. Trata-se da primeira residência especializada para 

crianças e jovens Surdos, que acolheu ao longo dos seus 45 anos centenas de 

homens e mulheres Surdas vindas de todo o país, gerações que ali cresceram, 

se formaram, criaram ligações para a vida e ali contribuíram ativamente para o 

desenvolvimento e disseminação da Língua Gestual Portuguesa (inúmeras 

expressões de LGP foram criadas no Lar de São Marçal e ainda hoje vigoram). 

Muitos dos líderes da comunidade surda passaram pelo Lar de São Marçal, ao 

longo de diferentes gerações. 

Precisamos agora, mais do que nunca, de residências que acolham grupos de 

estudantes Surdos e que possam ajudar a garantir o seu desenvolvimento 

humano através da sua cultura linguística. 
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