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Dia Nacional da Língua Gestual assinala-se no próximo domingo

n Maria Antónia Zacarias

Fotos Exclusivas

Marta Gato frequenta o 12.º 
ano de Ciências e Tecnologias 
na Escola Gabriel Pereira, em 
Évora. Todos os dias vem de 
Estremoz para a escola onde 
tem uma intérprete de língua 
gestual a acompanhá-la em 
todas as aulas. O caminho até 
aqui não foi fácil, lembra, mas 
afirma que há uma frase em que 
pensa muito: “Nada é impos-
sível. Temos que lutar muito 
para ultrapassar e foi o que eu 
fiz até agora. Lutei, lutei, lutei, 
lutei!”. Onde foi buscar a força? 
À Carolina, uma aluna de mes-
trado que vive em Lisboa e que 
é surda e cega. “Aprendi que é só 
lutar e seguir!”. 

Mas e até conseguir seguir? 
Quando era pequena lembra 
que sentia-se diferente porque 
as pessoas ouvintes não acei-
tavam as pessoas surdas. “No 
jardim-de-infância tinha aulas 
sozinha com uma professora e 
percebia que tinha alguma dife-
rença. No início foi muito difícil! 
Diz a minha transferência para 
Évora e integrei a escola dos 
Canaviais, mas quando iniciei 
os estudos na Malagueira o pro-
blema começou a agudizar-se”, 
conta. 

A jovem adulta, 20 anos, 
não esquece o sentimento de 
inferioridade em relação aos 
outros. “Estava sempre com 
os surdos e tinha a ideia de 
que os ouvintes pensavam 
que nós éramos diferentes, ou 
melhor, não havia relação com 
os ouvintes. Quando passei 

Marta Gato é surda e acredita que “nada é impossível”,
apesar das dificuldades

magine cinco minutos sem conseguir ouvir nada… e não conseguir falar, mas 
querer fazer-se perceber ou falar com alguém que não o entende. Consegue 
sentir o desespero? Tudo seria diferente se muitos de nós soubesse língua gestual. 
A aprendizagem desta língua pode fazer toda a diferença. É esta a convicção 

de Marta Gato, surda, Aldónio Pestana, surdo e professor, Elsa Martins, intérprete e 
muitos pais, filhos, avós, netos que de alguma forma convivem com esta dificuldade 
no seu quotidiano. Alertar para os obstáculos existentes e deitar por terra barreiras 
psíquicas e linguísticas são os objetivos do Dia Nacional da Língua Gestual Portu-
guesa que se comemora anualmente a 15 de novembro. 

para o quinto ano, pensei que 
tinha que mostrar aos ouvintes 
que era igual a eles… Os sen-
timentos foram melhorando e 
hoje sinto-me completamente 
integrada”, frisou. 

A Marta aprendeu língua 
gestual através de um gestuário, 
um dicionário de língua gestual, 
enquanto andava no pré-esco-
lar, mas foi só quando começou 
a estudar em Évora e com um 
professor de língua gestual que 
concretizou a aprendizagem. 

A jovem adulta diz ficar 
muito contente porque, atu-
almente, “há muita gente que 
quer aprender língua gestual. 
É como uma língua mágica. As 
palavras nascem nas mãos”, sus-
tenta. Mesmo assim, fala com os 
seus amigos de forma oral para 
que eles a entendam também, 
embora alguns já saibam um 
pouco desta língua. “Eu tenho 
terapia da fala, onde estimulo 
a fala, mas não falo como os 
ouvintes, mas interagimos ple-
namente. Peço aos meus amigos 
para falarem de frente para mim 
e pausadamente para que os 
possa entender de forma mais 

fácil”, sublinha. 
Quanto ao futuro, Marta 

ainda está a decidir a profissão 
que quer ter. “Penso ir para a 
universidade, mas sei que não 
vou ter o apoio que tenho aqui. 
Não vou ter intérprete a tempo 
inteiro, mas um passo de cada 
vez. Vamos ver o que vai ser 
possível fazer”, avança. Até lá, 
agradece pela sorte que tem 
por consigo falar e garante que 
vai fazer de tudo “para ajudar os 
que têm problemas, quaisquer 
dificuldades ou deficiências”. 

Intérprete ajuda a derrubar 
barreiras linguísticas

e de inclusão

Elsa Martins, intérprete de 
Língua Gestual Portuguesa, 
é quem acompanha a Marta. 
Ontem o “Diário do Sul” assistiu 
a uma aula desta aluna e per-
cebeu-se como tudo se torna 
tão fácil quando as pessoas 
se entendem. “Esta profissão 
surgiu de forma natural porque 
a minha irmã é surda e come-
çou a surgir a necessidade no 

seio familiar de começarmos a 
comunicar com ela. Eu posso 
afirmar que, não de uma forma 
profissional, mas sou intérprete 
desde muito nova. Eu não me 
sinto a trabalhar porque faço 
o que gosto e aquilo com que 
sempre sonhei”, afirmou a Elsa 
Martins. 

A intérprete está a acompa-
nhar dois alunos surdos em 
todas as aulas. “Pretendo ajudar 
a derrubar barreiras para que se 
sintam plenamente integrados 
na sociedade. Há alunos que 
não aceitam o facto de serem 
surdos, alunos que vivem situa-
ções de possível discriminação”, 
adianta, acrescentando que 
“não podemos ainda dizer que 
existe igualdade. Ainda há muito 
caminho a ser percorrido e des-
bravado”. 

O trabalho que faz com a 
Marta é de intérprete na sala 
de aula, integradora no meio 
escolar - quer através da rea-
lização de algumas iniciativas, 
como trazer-lhes exemplos de 
vida para que ela se sinta igual e 
para nunca desistir – como fora 
do contexto escolar em parceria 
com a diretora de turma desta 
aluna. 

Professora considera que
o sucesso depende de um

trabalho em conjunto

Um exemplo foi o que acon-
teceu, na passada sexta-feira, 
com uma visita a uma exposição 
ao Fórum Eugénio de Almeida 
com a professora de Português 
e diretora de turma da Marta, 
Maria do Carmo Mendonça. A 
docente explica que houve uma 
visita guiada com a intérprete 
e a Marta e um outro aluno 
“acompanharam muito bem 
a exposição, tendo feito uma 
boa interpretação da arte. Já 
fomos também à biblioteca e ao 
museu porque ela como ela é de 
Estremoz há locais da cidade de 
Évora que não conhece e são 
estas ações que fazem a dife-
rença e que ajuda à integração”. 

No caso concreto da Marta, 
a diretora de turma diz acredi-
tar que a aluna vai longe. “Ela 
oraliza, tem um bom domínio 
do vocabulário e acompanha 
muito bem as aulas. Estamos 
a dar Fernando Pessoa e não 
revela dificuldades. Ela tem uma 
perceção muito positiva, está 
sempre a trabalhar e a perguntar 
sobre o que pode fazer mais em 
casa”, assevera.

Maria do Carmo Mendonça 

Aldónio Pestana, presidente da Associação de Surdos de 
Évora denuncia a falta de apoio do Estado e de sensibilidade 
que existe, em seu entender, ainda para com os surdos. E dá 
exemplos: “Temos associados que nos vêm pedir ajuda para 
resolver um problema nos serviços públicos onde ninguém 
sabe língua gestual. Ter um intérprete faz toda a diferença”. O 
dirigente considera que quantas mais pessoas souberem língua 
gestual melhor será a qualidade e vida dos surdos porque estes 
passam a poder comunicar sem barreiras, reiterando a impor-
tância de uma petição que já foi apresentada para que a língua 
gestual possa estar em pé de igualdade no currículo escolar 
como é o inglês ou o francês. 

O mesmo responsável alerta também para a necessidade de 
criação de um grupo pedagógico de língua gestual. “Estamos 
nas escolas como técnicos especializados e não como professo-
res, o que muito nos penaliza”, atesta. Por fim, mas não menos 
importante, outra reivindicação que tem a ver com a integração 
e a igualdade de acesso à informação. “O quadrado que vemos 
na televisão não permite perceber a mensagem porque é muito 
pequeno. A associação defende que deveria ser como é em 
Espanha, isto é, o ecrã ser dividido ao meio com as imagens e 
com a intérprete de língua gestual”, diz. 

Associação de Surdos de Évora
apela à comunidade para aprender

língua gestual

considera que lecionar a estes 
alunos com necessidades edu-
cativas especiais “é sempre uma 
experiência muito gratificante. 
Há um contacto humano, uma 
afetividade e o acompanhar de 
uma evolução que é feita ao 
longo dos três anos. É enrique-
cedor porque envolve a aluna, 
a professora e a intérprete”. E 
conclui: “É um trabalho em con-
junto que consegue ter resulta-
dos muito positivos”. 

A importância social e econó-
mica da pequena agricultura em 
nove países europeus, como Por-
tugal, e em quatro africanos vai 
ser investigada num projeto lide-
rado pela Universidade de Évora, 
com cinco milhões de euros de 
financiamento comunitário.

O projeto SALSA – “small 
farms, small food businesses 
and sustainable food security” 
– envolve um consórcio de 17 enti-
dades em nove países europeus 
(Portugal, Espanha, Itália, Gré-
cia, Escócia, Noruega, Roménia, 
Polónia e Estónia) e em quatro 
africanos (Cabo Verde, Tunísia, 
Quénia e Gana).

Trata-se do primeiro projeto 
coordenado por uma instituição 
portuguesa, a Universidade de 
Évora (UÉ), a ser aprovado no 
âmbito do “Desafio Societal 2” 
do Horizonte 2020, o programa 
de investigação da União Europeia 
de 2014 a 2020.

“Já há investigadores portu-
gueses a participarem em pro-
jetos do Horizonte 2020. O que 
é novo é que este é o primeiro a 
ser coordenado por uma equipa 
portuguesa”, disse hoje à agência 
Lusa a investigadora Teresa Pinto 
Correia, da academia alentejana.

A iniciativa, cuja aprovação 
foi agora divulgada, é liderada 

por uma equipa do Instituto de 
Ciências Agrárias e Ambientais 
Mediterrânicas (ICAAM) da UÉ, 
da qual Teresa Pinto Correia está 
à frente.

Reunindo universidades, 
entidades governamentais, uma 
associação de agricultores, uma 
empresa e a Organização das 
Nações Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura (FAO), o 
projeto conta com cinco milhões 
de euros de financiamento global, 
para quatro anos.

O trabalho, segundo a UÉ, pre-
tende “avaliar o papel das peque-
nas empresas agroalimentares no 
fornecimento de alimentos de 

qualidade provenientes de uma 
agricultura sustentável e cultu-
ralmente adequada”.

O “ponto de partida”, de 
acordo com Teresa Pinto Correia, 
é o “reconhecimento” de que a 
pequena agricultura, tanto “na 
Europa”, como “provavelmente 
noutras regiões do mundo”, tem 
“muito mais importância do que, 
normalmente, lhe é atribuída”.

“É um tipo de agricultura que 
foge a todas as estatísticas. São 
pequenos produtores, muitas 
vezes uma agricultura familiar, 
nem sempre exercida a tempo 
inteiro, portanto, não é decla-
rada como atividade económica”, 

afirmou.
Contudo, frisou, “tem um 

papel fundamental na segu-
rança alimentar e na soberania 
alimentar a nível local”, pois, “os 
produtos, apesar de, muitas vezes, 
não serem vendidos no mercado 
global, são trocados ou circulam 
nos mercados mais pequenos”, 
constituindo “uma grande parte 
da alimentação da população de 
várias regiões”.

“Estes pequenos produtores 
e empresas podem não aparecer 
nas estatísticas, nem nos mode-
los económicos, ao contrário das 
grandes empresas, mas nós quere-
mos saber mais sobre eles e sobre 

o fenómeno e o respetivo peso 
social e económico”, afirmou.

O estudo, cujos trabalhos no 
terreno devem arrancar “talvez 
em março” de 2016, vai analisar 30 
regiões de referência na Europa e 
em África, utilizando uma aborda-
gem transdisciplinar e recorrendo 
a diversos métodos qualitativos, 
consultivos e quantitativos.

“Vamos tentar perceber qual 
é a alimentação da população 
destas regiões e qual o peso 
social e económico da pequena 
agricultura”, explicou a investiga-
dora, referindo que, em Portugal, 
a equipa prevê analisar duas regi-
ões, umas delas o Alentejo.

Évora lidera investigação apoiada pela UE sobre pequena agricultura em 13 países


