HOMENAGEM AOS SURDOS PORTUGUESES,
POR RAZÃO A LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA

CARLOS CRISTIAN DE PAULO SILVA (Do Brasil)
2021

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nesse documento de texto formatado em “.PDF” você terá acesso a um vídeo
da LGP (Língua Gestual Portuguesa) transcrita na LGP pelo método Sutton
(SignWriting).
No dia Quinze (15) de novembro de Dois Mil e Vinte Um (2021) a página do
Facebook intitulada “Associação Portuguesa de Surdos” postou um vídeo
comemorando o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa. Quando estava a
assistir o vídeo senti vontade de transcreve-lo, como símbolo de homenagem
aos nossos irmãos surdos portugueses.
A Língua Gestual Portuguesa (LGP) é a língua da qual grande parte da
comunidade surda de Portugal utiliza para comunicarem entre si. É processada
através de gestos(sinais) sistematizados e a sua captação é visual. É usada pela
comunidade surda, de cerca de 30.000 (trinta mil) indivíduos, segundo o site
oficial da Associação Portuguesa de surdos.
Segundo o portal online a LGP é uma das três línguas oficial do país,
reconhecida pela constituição do país. Além dos 30 mil usuários surdos também
é usada por toda uma comunidade envolvente, como familiares dos surdos,
educadores, professores, interpretes, técnicos e entre outros.
O sistema SignWriting é um dos diferentes métodos de escrita direta das
línguas de sinais. Criado por Valerie Sutton em 1974 possibilita surdos do
mundo inteiro escrever diferentes línguas de sinais, sem precisar de passar
pela língua oral, de forma direta é feito o registro fonético do que foi feito por
gestos.
"E são chegados os tempos, não temos tempo a perder
Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer
Acolher corações, amar é nosso papel
Unificar as nações, erguer os olhos pro céu” (CLARA GOMES)

Muitos são aqueles acreditar ainda atualmente que as línguas de sinais são
ágrafas, entretanto quanto mais os anos passa mais força as línguas de sinais
tomam e leva adiante a cultura surda, a revelar possibilidades antes então
desconhecidas.
Espero que este meu primeiro texto escrito em Língua Gestual Portuguesa
possa incentivar futuros escritores que poderão materializar por escrito
diferentes textos, poemas e artes visuais que até então se encontra apenas em
vídeos ou na mente de quem a viu em gestos.
Meu nome é Carlos Cristian de Paulo Silva e o meu gestual é esse abaixo:
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