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RESUMO
A temática desta tese é, por um lado, a interrelação entre surdos e ouvintes como base
que sustenta uma língua de sinais e, por outro, a interseção entre os gestos e os sinais.
Apresento os Ka’apor (povo de língua tupi, da Amazônia Oriental), para, em seguida,
descrever o perfil de alguns de seus surdos, de modo a mostrar como as redes de relações
dos surdos sustentam o uso de uma língua de sinais, própria dos Ka’apor. Os surdos são
usuários motivadores destes sinais e os ouvintes, usuários favoráveis, se habituam a usar
o sistema de comunicação sinalizado. Primeiramente noticiada em 1966 (Kakumasu,
1968), a surda ka’apor mais antiga noticiada deve ter nascido no final do século XIX, mas
desta informação, não é possível saber a antiguidade da sinalização entre os Ka’apor. Em
seguida, exploro aspectos sociais das comunidades que apresentam sinalização em outros
casos relatados na literatura existente, que apresenta diferentes proporções de surdos e,
correspondentemente, diferentes amplitudes na quantidade de ouvintes sinalizantes.
Tematizo a questão dos gestos, fazendo um interlúdio de histórica cultural, para ver como
os gestos foram tematizados na Europa. Passo, então, para uma conceitualização de gesto
segundo os estudos gestuais. Esquematizo alguns conceitos para a análise da forma e
sequencialidade dos gestos. Exponho um modo de classificação dos gestos que
apresentam características de arranjo temporal e convencionalidade diversas, aplicandoa aos exemplos ka’apor. Exemplifico os sinais e gestos com uma narrativa, para tratar de
alguns de seus aspectos. Exploro emblemas ka’apor e sua forma na sinalização. Por fim,
apresento dois exemplos de fragmentos de uma mesma narrativa, transcritos em gestos e
em sinais, para mostrar como os sinais são lexicalizados a partir dos gestos e os diferentes
tipos de inovação que surgem na passagem de um fenômeno para o outro.

ABSTRACT
The theme of this thesis is, on the one hand, the relationship between deaf and hearers, as
the basis that supports a sign language, and, on the other hand, the intersection between
gestures and signs. I present the Ka'apor (Tupian linguistic family, Eastern Amazon), and
then I proceed to describe the profile of some of their deaf, in order to show how the
networks of relationships of the deaf support the use of the Ka’apor sign language. Deaf
people are motivating users of these signals and hearers, favorable users, get used to using
the signaled communication system. First noticed in 1966 (Kakumasu, 1968), the oldest
reported ka'apor deaf must have been born at the end of the 19th century, but from this
information it is not possible to know the antiquity of the signaling among the Ka'apor.
Next, I explore social aspects of the communities that present signaling in other cases
reported in the existing literature, which presents different proportions of deaf people and,
correspondingly, different amplitudes in the number of signaling hearers. I deal with the
issue of gestures, making an interlude of cultural history, to see how gestures have been
approached in the European area. The further step is a conceptualization of gesture
according to gesture studies. Some concepts for the analysis of the form and sequentially
of gestures are outlined. Further, a way of classifying the gestures that present
characteristics of different temporal arrangement and conventionality is exposed,
applying it to Ka'apor examples. Signs and gestures are exemplified with a narrative, to
address some of their aspects. I also deal with Ka'apor emblematic gestures and the
transformations in their shape in signaling. Finally, two examples of the same narrative
are transcribed in gestures and signs, to show how these are lexicalized from gestures and
the different types of innovation that arise in the transition from one phenomenon to
another.
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Introdução
O argumento em torno de qual escrevo é: há uma parte do sistema de sinais
ka’apor – o sistema de comunicação que usam para comunicarem-se com os surdos – que
se origina de diferentes relações que mantém com os gestos que os ouvintes usam
enquanto falam. Observe-se que: isto não quer dizer que todo o sistema de sinal seja
determinado pelos gestos; que se possa afirmar que há uma homologia ou uma pura
igualdade entre sinais e gestos. Significa que a relação entre eles, em alguns casos, é
saliente, seja de continuidade quase completa ou de afastamento diferencial, que cria
interessantes descontinuidades, quando se observa uma forma similar nos gestos que
acompanham a fala, ou nos sinais que por si só são enunciados plenos.
Este é um trabalho duplo: trato dos surdos e ouvintes entre os Ka’apor para
depreender as relações entre língua de sinais, gestos e língua falada. Na parte etnográfica,
apresento os surdos e suas redes de interação com outros surdos e ouvintes. Na análise
linguística, meu foco é, de um lado, a integração dos gestos no ka’apor falado e, de outro,
a relação entre estes gestos e a língua de sinais ka’apor. Portanto, busco o modo como
gesto e língua arranjam-se na língua oral e nos sinais. Para verificar estas relações, ao
final da tese, utilizo uma narrativa, a História do jaguar-encantado Aé. A tese é um relato
sobre o que aprendi com os Ka’apor e uma apresentação do campo dos estudos gestuais,
a partir do qual formulei as problemáticas da pesquisa.
A tese também não é somente sobre sinais e gestos entre os Ka’apor. O capítulo 4
e 5, saem do contexto ka’apor e o capítulo 6 é uma sistematização de tipos de gestos
usando alguns exemplos ka’apor, mas a tipologia é aplicável a qualquer gesto ou língua
de sinais.
As línguas de sinais cada vez mais vieram ganhando interesse por parte da
linguística e das políticas públicas. A pesquisa sobre a língua brasileira de sinais teve um
crescimento considerável desde que a legislação brasileira a inventou e a reificou como
uma língua nacional, criando cursos e interesse acadêmico. Junto disso cresceu a
infraestrutura que sustenta o uso da língua de sinais (Libras) e a produção da ideia de uma
“comunidade surda”. Cresceram os cursos, surgiram licenciaturas, demanda de
intérpretes. Alíngua brasileira de sinais aparece em avisos obrigatórios em programas de
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televisão, alguns deles com interpretação simultânea, transmissões públicas contam com
tradução simultânea.
Para a linguística, após serem excluídos do conceito de “língua”, os sinais
retornaram como “novidade” sob a égide da “diversidade linguística”, o que poderia dar
deixas sobre aspectos e fenômenos universais, permitindo jogar novas luzes sobre o
fenômeno geral da “linguagem humana”. As línguas de sinais apresentaram fenômenos
interessantes não atestados nas línguas faladas. Considerando as especificidades da
“modalidade”, isto é, seu canal de transmissão – os sinais através de imagens motoras
visuais e a “modalidade” sonoro-auditiva das línguas faladas.
O encontro entre estudos gestuais, línguas de sinais e línguas indígenas parece ser
uma novidade. Esta impressão é falsa. Entretanto, no Brasil, a ligação ainda é incipiente.
Como mostro no capítulo 1, a língua de sinais ka’apor chamou a atenção muito cedo. Mas
esta notícia não causou grande impacto, gerando duas pesquisas muito curtas, do
missionário Kakumasu – inspirado pelas línguas de sinais das Planícies – e de Brito, que
é considerada a pioneira no estudo da língua brasileira de sinais (cf. o capítulo 3).
O interesse por sinais indígenas surgiu com alguma forma nas últimas duas
décadas, como meio de estudar variantes e invariantes do fenômeno da linguagem.
Conforme sistematizou Zeshan (2008: 674), para definir os objetivos da tipologia das
línguas de sinais, o aumento da documentação de línguas de sinais específicas, somadas
a trabalhos comparativos, com estes dados possibilitaria formular uma teoria sobre a
“variação” nas línguas de sinais. Seria possível, então, saber quais são os universais
linguísticos independentes da “modalidade” – se a língua é falada ou sinalizada – e quais
são os traços que são específicos das línguas de sinais, dado seu canal de comunicação.
Surgiu, assim, o interesse nas “línguas de sinais de aldeia” ou “rurais”, um tipo
“novo” que se oporia às línguas de sinais de “comunidades surdas” ou de instituições de
ensino. A descrição de algumas delas apontou fenômenos que não estavam presentes em
nenhuma língua conhecida, como numerais subtrativos na língua de sinais de Mardin.
Segundo Zeshan (2008: 675), as línguas de sinais de aldeia seriam mais uma peça do
mosaico de tipos diversos de línguas de sinais a serem descritas e estudadas. Algumas
destas línguas foram chamadas de “emergentes” e foram estudadas para entender como
surgiria uma língua.
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Um dos pontos tematizados nesta tese é que a análise de gestos das línguas faladas
sempre deve estar presente em uma análise comparativa mais completa. Nas últimas
décadas também vem ganhando espaço o estudo dos gestos, também eu seus primeiros
passos no Brasil.
Os gestos são uma atividade conspícua durante nossa comunicação, tão presentes
quanto a fonação, que embasa a fala. Os gestos não costumam ser descritos como parte
de um sistema linguístico e sua presença foi obliterada. Eles são parte integral do nosso
discurso e fenômenos que estão presentes nas línguas de sinais devem estar prefigurados
nos gestos. Busquei dar alguns exemplos, oriundos da descrição inicial dos gestos e sinais
entre os Ka’apor, nos capítulos 7 e 8.
Esta tese não é uma “gramática de referência” da língua de sinais e dos gestos em
ka’apor. É antes um conjunto de três ensaios. O primeiro ensaio é uma reflexão sobre o
uso de sinais em uma comunidade, descrevendo o caso ka’apor, através de seus surdos
(no capítulo 3), para em seguida passear em outras comunidades que usam sinais (capítulo
4), mostrando situações diversas mais que podem ser organizadas em uma continuidade.
Após a apresentação dos surdos ka’apor e uma tentativa de sociologia
comparativa, passo para dois capítulos que tratam dos gestos. O primeiro (capítulo 5) trata
dos gestos na Europa moderna, para mostrar como, ao mesmo tempo, houve, de um lado,
uma tendência a querer controlar os gestos, considerados exagerados, e, de outro, a ideia
de que os gestos seriam uma forma universal dos humanos se comunicarem. Em seguida
(capítulo 6), trato de como o fenômeno passou a ser concebido dentro do campo de
estudos gestuais.
O terceiro ensaio, é uma tentativa de expor características gerais e comuns do
gesticuleio e da sinalização, bem como do vocabulário analítico (capítulo 7), junto com
exemplos de gestos e sinais dos Ka’apor, que terão fragmentos de dois textos transcritos
e comentados (no capítulo 8).
Por tanto, após esta introdução, no segundo capítulo, apresento o povo ka’apor e
sua história: como chegou no território que hoje habita e defende e quais pressões
regionais enfrenta há mais de um século. Trato brevemente de suas concepções sobre os
seres da floresta e da sua defesa atual dos restos da Amazônia maranhense, onde o
território ka’apor está localizado.
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No terceiro capítulo, apresento a parte etnográfica central da tese: um perfil dos
surdos e o trançado de suas relações, a urdidura que sustenta o uso da língua de sinais
ka’apor. A língua de sinais ka’apor é uma língua para conversar com surdos. Como são
poucos os surdos entre os Ka’apor, não há uma comunidade surda ou uma socialidade
específica entre os surdos do povo ka’apor. Neste capítulo não apresento os dados dos
sinais, mas da situação dos surdos e de suas relações, a infraestrutura do uso dos sinais.
Os sinais são apresentados a partir do capítulo 7, quando começo a apresentar
também os exemplos de gestos. Através de alguns exemplos busco fundamentar o aparato
conceitual para abordar gestos e sinais, expostos no capítulo 7.
A descrição da situação social dos sinais entre os Ka’apor é relevante pois, em
geral, descrevem-se as línguas de sinais como se elas devessem apresentar comunidades
“estáveis” – tal como as comunidades imaginadas para as línguas nacionais. As línguas
de sinais de aldeias, deixam claro um aspecto fundamental de todas as línguas: as
comunidades de fala na verdade são um conjunto de várias microcomunidades,
conectadas nas relações sociais dos falantes de uma língua.
Nas situações de línguas de sinais tal como a ka’apor, fica claro que a
“comunidade linguística” não é um dado, mas é algo que se retrai e que se expande, a
depender da presença de um surdo e da competência de um ouvinte em sinalizar. Como
observou Zeshan (2008: 685), nestes tipos de línguas de sinais “the deaf villagers
typically do not form a sub-culture, and do not have a sense of “Deaf” identity as is the
case in urban deaf communities”.
Para ter uma imagem de como as línguas de sinais surgem se expandem e somem,
busco fazer um ensaio comparativo no quarto capítulo. Examino relatos sociológicos de
outras comunidades usuárias de línguas de sinais, espalhadas por todo o mundo. Busco
explicitar que o surgimento de línguas de sinais é recorrente, embora apenas recentemente
tenham surgido descrições sobre estas situações. Com isso, será possível avaliar as
situações sociais das línguas de sinais através da convergência ou do contraste entre os
casos. É um pequeno ensaio de sociologia comparativa de línguas de sinais.
Em alguns casos de línguas de sinais citados no quarto capítulo, os gestos que
acompanham as línguas faladas são associados aos sinais locais, para explicar sua origem
e sua função. Em geral, os gestos foram inicialmente deixados de lado nas análises de
línguas de sinais, que buscaram se afastar deles para garantir que os sinais seriam
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considerados “línguas” plenas, como as línguas faladas. Antes de tudo, os gestos não
foram tratados na análise das línguas orais, às quais se vinculam profundamente, como
buscarei explicitar.
Gesto é uma palavra vaga que engloba diferentes tipos de atividade comunicativa.
Porém, o termo tem se tornado foco de um campo de pesquisas em expansão, que busca
delimitar seus sentidos e entender sua estrutura. Tendo isto em vista, no quinto capítulo,
analiso a noção de “gesto”, tal como vem sendo tratada nos “estudos gestuais”, um campo
especializado e consolidado nas últimas décadas.
Os gestos já foram expurgados da atenção da linguística quando foi julgado um
fenômeno “para-linguístico” ou “extralinguístico”. Sua relação inerente e necessária com
a fala foi encoberta. Outras classificações vagas o trataram como “comportamento não
verbal” e “comunicação corporal”. Entretanto, quase todos os nossos enunciados são
acompanhados de atividade gestual, salvo quando existem restrições culturais explícitas
para isso. Com uma definição mais clara do gesto, podemos avaliar criticamente nossas
ideologias linguísticas que menosprezaram a atividade gestual, ocultando uma
característica onipresente da linguagem humana.
No quinto capítulo, busco mostrar como certas ideologias linguísticas
interpretaram a capacidade comunicativa dos gestos. Faço isso através do contraste entre
duas culturas gestuais da África Ocidental e do surgimento do interesse nos gestos na
Europa, bem como nas ideologias que buscaram contê-los.
No sexto capítulo, exponho o conceito de gesto de dois autores centrais do campo
conhecido como estudos gestuais e alguns indícios de que a relação entre gesto e
linguagem não é acessória, mas profunda. Em seguida, no sétimo capítulo, explico a
iconicidade, a forma e o desenrolar temporal dos gestos e sinais – a sua estrutura interna
e a sua prosódia. Apresento em seguida uma forma de classificar alguns tipos discrepantes
de gestos, categorizados segundo sua relação temporal com a fala e seu caráter
convencional.
Por fim, no oitavo capítulo, apresento duas transcrições parciais do mesmo mito,
a história de Aé: uma versão em língua de sinais e outra falada. A versão em ka’apor
falado conta, obviamente, com a transcrição dos gestos, o canal cinético e visual da
narrativa. Após a transcrição, analiso algumas diferenças e convergências entre os gestos
dos falantes e os sinais, utilizando, quando necessário, dados de outras versões do mesmo
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mito. É neste capítulo que exponho, através de temas gramaticais retirados da execução
do mito, alguns aspectos gramaticais da língua de sinais ka’apor.
O tema comum sobre qual giram estas os trajetos específicos dos capítulos é a
ênfase na interseção entre surdos e ouvintes, criando condições para a sinalização, e da
interseção correlata entre os gestos falados. As línguas de sinais que não são articuladas
por contextos institucionais e escolares, como no caso ka’apor, são articuladas pelos
contextos interacionais das relações sociais onde surdos nasceram, através das relações
que estes surdos travam com parentes e vizinhos.

Passei um tempo algo curto entre os Ka’apor: aproximadamente 13 meses. Fiz três
viagens em 2014. A primeira, em janeiro, foi uma rápida visita à cidade de Paragominas
(PA) para me apresentar e pedir autorização para a pesquisa a lideranças ka’apor que lá
estavam. Com o consentimento, permaneci entre março e agosto de 2014 nas aldeias Xie
e Paraku’y. Retornei entre outubro e novembro de 2014, quando vi uma apresentação da
“festa do cauim” no Museu Paraense Emílio Goeldi, que integrou uma exposição para a
qual contribuí com textos.
Desde o mestrado eu planejava estudar a língua de sinais ka’apor, mas ainda não
sabia como abordá-la. Por isso, a partir destes campos e de material documental de outros
pesquisadores, escrevi minha dissertação sobre a cauinada ka’apor (Godoy 2015).
Voltei em outubro de 2015 para documentar o ritual sobre o qual fiz minha
dissertação, mas ainda não tinha visto sua execução na aldeia, pois os Ka’apor não
estavam fazendo-o todos os anos. (In)felizmente não pude ver o dia da festa, só sua
preparação, pois fiz um rápido campo entre o povo tikmũ'ũ (os Maxakali), em novembro
de 2015, para fazer uma documentação muito breve e inicial de sua língua de sinais.
Em outubro de 2016, voltei para documentar, finalmente, toda a produção da
cauinagem ka’apor1. Atualmente, a organização institucional dos Ka’apor – a Associação
Ka’apor Ta Hury – está empenhada em manter a vitalidade e periodicidade do ritual.
Nessa viagem, vi os donos do cauim executando a fina arte ka’apor, a plumária, tema do
mito que analiso. Durante este campo, realizei entrevistas e comecei a prestar atenção aos
gestos dos ouvintes, que até então tinha ignorado. Em 2018, passei de agosto a outubro
1

Os Ka’apor beneficiaram-se neste ano de um projeto cultural financiado pelo Museu do Índio.
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na aldeia Axingi, passando depois pela aldeia Turizinho, onde teve uma nova beberagem.
Fiquei o mês de novembro na aldeia Xie.
Duas coisas me auxiliaram a aprender a fazer um campo razoável. A primeira diz
respeito aos métodos de documentação linguística. Basicamente, conheci a documentação
nas aulas da Bruna Franchetto, no Museu Nacional, trabalhando com Mara Santos no
Museu do Índio e numa oficina de documentação organizada pelo Museu Goeldi, em
Belém, durante a conferência internacional Amazonicas 5, realizada em 2014. Assim, eu
tinha o que fazer: documentar, usar minha câmera.
Entretanto, os Ka’apor que conheci sempre souberam pesquisar. Logo depois que
cheguei à aldeia Xie, os Ka’apor me ensinaram ativamente. Jamoi, Tete e Marquinhos se
interessaram na tralha audiovisual que levei e, já no segundo dia da minha estadia,
estávamos gravando e conversando. Desde então, com os equipamentos de documentação
e o interesse ativo dos meus mais jovens professores, aprendi intensamente o ka’apor e
sobre os Ka’apor.
Quanto ao meu conhecimento e competência no ka’apor falado, me preparei desde
a graduação estudando o tupi antigo e o mbya, línguas mais bem descritas que o ka’apor.
Foi com os estudos sobre o mbya e o tupi que tomei consciência do léxico, dos morfemas,
das sintaxes que são próprios do ramo maweti-guarani da família tupi, que eu viria a
reencontrar quando comecei a estudar ka’apor no papel, antes de ir para o campo. A partir
deste conhecimento, foi mais fácil destrinchar os trabalhos sobre a língua ka’apor, como
o de Kakumasu (1986). Ao chegar na aldeia Xie, meu primeiro professor de ka’apor foi
Jamoi, a quem agradeço. Jamoi sempre foi paciente para elicitação e se interessou em
vídeos e computadores. Ensinei um pouco de como mexer no computador para Jamoi e
ele virou um dos melhores transcritores e consultores de revisões de ELAN.2
Transcrevendo com ele, pude conhecer as interpretações das frases, e a repetição, que o
trabalho com ELAN exige, propiciou o aumento da minha competência de forma
generosa. Jamoi foi o principal consultor que me ajudou a transcrever a fala do mito que
apresentarei, que seu pai, Valdemar, narrou.

2

Elan é um software para anotação de áudio e vídeo através de várias trilhas de codificação associadas aos
arquivos audiovisuais. É uma ferramenta essencial para a transcrição e análise de gestos e sinais.
URL: https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
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Como qualquer um que aprende uma língua no campo, tive inúmeros professores
de ka’apor no dia-a-dia: a família de Valdemar que eu sempre ia visitar; o casal Karairan
e Mirixi, vizinhos do posto de saúde onde eu dormia, sempre contribuiu esclarecendo
dúvidas e indicando traduções; conversas cotidianas com os simpáticos avós,
Filomena/Sarumã-mãi e Mati/Sarumã-pái, e outros familiares do surdo Pepẽ; as reflexões
normativas e metalinguísticas de Herino; o afamado letrado Rossi, professor ka’apor
treinado por Kakumasu e etnógrafo nato; por fim, dúvidas que eu tirava com Tupu, Merã
Pirer ou outros. É difícil citar todos: com a caderneta no bolso e gravador à mão, qualquer
momento pode ser hora de aprendizado, quando alguém oferecia uma construção nova ou
corrigia uma sentença que eu pronunciava.
Ao final, pude entrevistar várias pessoas conversando apenas em ka’apor sobre os
temas mais diversos: suas biografias, costumes tradicionais, dúvidas sobre a língua,
origem de objetos vindos do mundo dos Caraíbas, estrutura do Universo em que circula
a energia dos caruaras, os mestres-espíritos da mata, cristianismo, caça, uso de plantas e
outros. Além disso, fiz elicitação com surdos, usando intérpretes ouvintes.
Meu conhecimento das línguas dos Ka’apor não é, obviamente, perfeito e nem
minha fluência é total. Falo algo entre uma variedade básica efetiva das conversas diárias
e uma capacidade razoável de metalinguagem utilizada para perguntar sobre o que eu
queria. Creio que, pelo menos, aprendi a aprender. Os moradores da aldeia Axingi
acharam curioso quando cheguei lá em 2018 falando e entendendo ka’apor. Entretanto,
eu dizia sempre a-kʷa-katu-ʔɪm ǀ a-kʷa-ɾan ‘1SG-saber-bem-negação 1SG-saberfalsamente’ “não sei bem, meu conhecimento é falso/meia-boca”. Alguns Ka’apor mais
otimistas do que eu diziam que eu sabia sim, afinal, conversava com eles e, em geral,
entendia rapidamente o que me diziam.
O avanço do Whatsapp dos últimos anos permitiu-me usar o ka’apor, se não
diariamente, pelo menos, semanalmente desde 2018. A avalanche de áudios somou-se à
vitalidade do ka’apor. Os áudios pelo celular agora apresentam uma documentação tão
ou mais extensa quanto as gravações feitas em campo.
Os surdos, talvez mais do que os ouvintes, aprendem a ter uma capacidade de se
fazer entender por alguém desconhecido que é digna de nota. Antes de chegar aos
Ka’apor, eu já tinha estudado durante vários anos a língua brasileira de sinais (Libras).
Minha competência em Libras é muito mais básica do que minha competência em ka’apor
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falado, mas foi essencial para eu conseguir entender o estilo de uma língua de sinais
facilitando com entender os sinais ka’apor, bem como os gestos que acompanham o
ka’apor falado.
Meu principal professor de sinais foi o surdo Pepẽ. Ele e sua família foram com
quem eu mais interagi na aldeia Xie. Seus avós serviam de intérpretes quando eu não
compreendia. Foi gravando com ele recontagem de histórias e seus causos que aprendi
algo da língua de sinais ka’apor. As conversas com o surdo Tehi sempre foram boas e
extensas, foi bom ser seu vizinho na aldeia Axingi. Sua sogra, Sypo Ruwy-mãi, sempre
me recebeu com simpatia e atuou como intérprete quando necessário.
O ponto de partida da análise de gestos e de suas relações com a língua e os sinais
é a seguinte ideia: os gestos são parte essencial da linguagem humana, todas as línguas
faladas apresentam gesticuleios concomitantes à atividade fonatória. Esta ideia não é
nova, falantes de yorubá indicam os gestos como uma competência essencial de um
falante (Orie 2013: 244-5).
O pesquisador que enfatizou este ponto é David McNeill. Para ele, através da
análise da gesticulação percebemos uma característica fundamental da linguagem, a
saber, sua relação com imagens conceituais, ativadas enquanto pensamos para falar. Suas
principais ideias estão expressas na trilogia dos livros Hand and mind (1992), Gesture
and thought (2005a), comentado em forma de síntese em McNeill (2005b), e How
language began: Gesture and speech in human evolution (2012). Suas ideias foram
desenvolvidas em vários outros artigos escritos com colaboradores.
Uma trajetória mais antiga e mais diversificada é a de Adam Kendon, autor de
vários trabalhos que são referências inescapáveis para os estudos gestuais. Kendon (1972)
tornou óbvia a relação entre, de um lado, a fala, tanto na prosódia como no conteúdo, e,
de outro, a gesticulação. Dois livros dele são essenciais. O primeiro é Sign languages of
Aboriginal Australia (Kendon 1988a), que descreve as línguas de sinais de uma das áreas
etnográficas mais ricas do mundo, a Austrália, cujo traço característico é o uso das línguas
de sinais como alternativa à fala.
O segundo é o livro Gesture (Kendon 2004), um compêndio sobre vários temas,
desde a história dos estudos sobre gesto no dito Ocidente, passando pelas questões de
classificação dos subtipos de gestos (que eu trato no sexto capítulo), a relação temporal
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entre o gesto e a fala, os emblemas e apontamentos, gestos pragmáticos e a relação entre
gestos e sinais, entre outros. Enfim, é o livro mais abrangente sobre a questão.
Há outros trabalhos de décadas passadas importantes para os estudos gestuais,
como os de Efron, Ekman & Friesen (1972) e os de Morris (1977, 1994). Entretanto,
foram McNeill e Kendon que indicaram boa parte das questões que orientam os estudos
recentes.
Outro aporte essencial é o célebre Stokoe, considerado o “marco zero” da
linguística de sinais por alguns (não por mim!). Apesar de Stokoe (1960) ser muito citado
(virtualmente por todo trabalho que trate de língua de sinais), seus trabalhos que mais me
influenciaram são os posteriores (como Stokoe 1991), que enfatizam a estrutura dos sinais
(e gestos) como articulador (ator), ação e locação. Armstrong, Stokoe & Wilcox (1995)
tratam de gestos, sinais e evolução da linguagem, oferecendo algumas ideias interessantes
para a análise dos sinais.
Mandel (1976, 1977) enfatizou a ideia de que a iconicidade dos sinais deve ser
interpretada através dos “dispositivos icônicos”, modos de relacionar as ações corpóreas
com imagens. Estes dispositivos, em geral, funcionam através de metonímias: uma
imagem parcial serve como índice para a imagem de um referente, um todo. Vários
trabalhos posteriores retomaram a questão, mas só nos últimos anos vêm sendo buscada
uma síntese comparativa, fundada na análise de gestos e sinais.
Há vários trabalhos interessantes sobre as línguas de sinais mal categorizadas
como “de aldeia” ou “rurais”, alguns dos quais cito no quarto capítulo.
Estas são apenas linhas gerais, que ainda aguardam uma revisão bibliográfica em
português. Em alguns capítulos faço revisões parciais de outros trabalhos quando
necessário.

22

1. Os Ka’apor
1.1. As primeiras notícias
Por volta dos anos 1820, aparecem as primeiras notícias sobre os “gentios urubus”,
antepassados dos Ka’apor atuais. Os “gentios Urubus” estavam atacando a população do
rio Capim (Barbosa Rodrigues 1875: 33), localizado no Pará ao leste do rio Tocantins.
Lá, havia um povoado chamado Badajóz, criado por Francisco Nunes Nogueira,
“sargento-mor” vindo de Camutá (ou Cametá) e “principal pessoa” da região do Capim.
Para combater os “urubus”, Nogueira chamou os “Turyuaras” – índios com os quais
Nogueira havia morado antes de fundar Badajóz – comandados por Paraná-Mondó.
Requereram milicianos junto ao governador para “bater os Urubus”. Balée (1994: 32-3)
especula que, talvez, nem toda a população destes “Urubus” fosse hostil naquela época.
Algumas décadas depois, em 1872, os “Urubus” habitavam o leste do Pará, em
uma área entre as cabeceiras do Coaraci-Paraná e do Piriá, numa altura abaixo da foz do
Uraim. A “tríbu” vivia “isolada e sem relações com a população civilizada”. Suas aldeias
não alcançavam as margens do rio Gurupi, mas os “Urubus” realizavam “correrias” até
este rio (Dodt 1873:122). Provavelmente, as travessias para a margem leste do Gurupi
deviam se dar na estação da seca, para pescar, caçar e, certas vezes, atacar os povoados
locais, em busca de instrumentos de metais (Balée 1994: 35). Dodt (1873:123) observa
que as travessias poderiam tornar as relações na região perigosas. Entretanto, tinham sido
raras as vezes que os “Urubus” tentavam flechar canoas perto da localidade conhecida
como Colônia Militar próxima do Gurupi.3
Em 1875, Barbosa Rodrigues (1875: 33) comenta que os “gentios Urubús”
estavam no Rio Piriá, braço do rio Gurupi. Entre os anos 1873 e 1878, os primeiros grupos
“Urubús” atravessaram o rio Gurupi, saindo do Pará e estabelecendo-se no Maranhão.
Em 1878, atacaram um mocambo nas proximidades da cabeceira do Maracaçumé (Lisboa

Segundo Hurley (1932: 31): “Colonia Militar - É militar sómente in nomine. Outr'ora era um
posto de repressão aos disturbios dos quilombos e mocambos [Decreto nº 1.284, de 26 de
Novembro de 1853.]. Hoje, é um grande povoado maranhense conhecido como 'Colonia', tem
mais de 60 casas cobertas de ubim e, algumas ha cujos tectos são de telha.” No final do século
XVIII e começo do XIX, a bacia do Turiaçu, região fronteiriça entre o Pará e o Maranhão, era
local de mocambos – assentamentos de escravizados fugidos de sua degradante condição.
3
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1925 apud. Balée 1994: 37). Em 1882, os “Urubus” voltam a acossar mocambeiros, que
foram, então, para uma localidade conhecida como Itamoary (Abreu 2018: 17, 19).
Desde então, os habitantes da região ficaram em estado de alerta, como relata
Duval Rice:
Durante muitos anos o comercio e as amenidades do Rio Gurupý, que marca a
fronteira entre os estados do Pará e Maranhã, estavam arriscados pelas
depredadas dos Indios guerreiros, chamados de costume de Urubús. [...] Os
Urubús atacavam no meio e baixo Gurupý. Facto conhecido foi que estes Indios
tinham os seus habitats entre o Rio Guama a oeste do Gurupý e o alto Turyassú a
leste, mas ignorou-se exatamente a situação de suas aldeias. Da mesma forma
nem as afinidades linguisticas nem a importancia numerica desta tribu foram
notadas. Uma inimizade feroz e implacável escondeu-os da civilização: a única
prova da sua existencia foi os cadaveres translitos por flechas cumpridas e
pesadas que ás vezes em quando jazeram nas beiras do rio. (Duval Rice 1930:
311)

Em 1911, iniciaram-se as tentativas da dita pacificação dos “Urubus”. Até ela ser
concluída, em 1928, os “Urubus” atacaram várias vezes caboclos que extraíam produtos
da floresta (balata, madeira e óleo de copaíba), fazendeiros e trabalhadores das linhas
telegráficas. Estes último organizaram ataques para matar os “Urubus”.
Em 1928, o delegado do Governo do Estado do Pará junto aos índios do Guamá,
Capim e Gurupi, Henrique Jorge Hurley fez um levantamento do “bello e encachoeirado
rio Gurupy”, justificando que era necessário um levantamento para conhecer os caminhos
que os Urubus usavam em suas travessias (Hurley 1932: 6). Hurley (1932: 13-16)
levantou vários locais saqueados pelos “Urubús”, que limparam a região, expulsando os
moradores do rio Gurupi.
Além de a seca contribuir para expor as travessias nas cachoeiras do Gurupi, Balée
(1994: 40) observa que os ataques deveriam se intensificar entre setembro e outubro pela
busca de utensílios de metal, machados e facões, necessários para a abertura das roças,
que ocorre na época da seca. Os Ka’apor já eram dependentes do metal para sua
subsistência. Não há memória de uso de instrumentos de pedra, que já deviam ter sido
suplantados há muito tempo.4

4

Segundo Balée, um indício do desconhecimento seria o fato de lâminas de machados de pedra encontradas
pelos Ka’apor serem por estes chamadas de tupã-ɾaʔĩ ‘raio-caroço’ (Balée 1994:40), isto é, pedra de corisco
ou aerólito. A mitologia sobre pedras de raio, bem difundida no Velho Mundo e ainda presente em zonas
rurais brasileiras, talvez não fosse contraditória com o saber de que as pedras também serviam para
manufatura de instrumentos.
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Nas décadas de 1910 e 1920, a imagem dos “Urubus” como selvagens e
desordeiros ultrapassou as fronteiras regionais. As soluções que a “civilização” colocava
à região seriam as de costume: catequese, guerra e pacificação. A catequese nunca se
concretizou, embora um missionário, chamado David Blake, tenha sido o primeiro a
visitar uma aldeia ka’apor.
A “pacificação” iniciou-se em 1911. No lado maranhense, nas cabeceiras do rio
Jararaca, no local onde antes existiam algumas aldeias dos “Urubus”, o capitão/tenente
Pedro Dantas fundou
[...] o posto federal Felippe Camarão, com uma escola do sexo masculino
e varios instrumentos agricolas na intenção de, perto do trabalho e pela
instrucção chamar á civilização os selvagens ainda errantes na floresta e
habituar ao trabalho methodico, que dignifica o homem filho das selvas
e já meio civilizado. (Hurley 1932: 26)

O Posto Felipe Camarão contava, então, com 76 Tembé (id.), atendia os povos tembé e
timbira, além de ter como objetivo atrair os “Urubus”. Nos anos de 1911 e 1912, Miguel
da Silva, funcionário do Posto, tentou sem sucesso atrair os “Urubus” no igarapé Jararaca.
(Anônimo 1912a apud Balée 1994: 40).
De 1915 a 1917, o Posto Felipe Camarão paralisou as atividades de “pacificação”
(Ribeiro 1962), por falta de recursos. Anos depois, Arthur Bandeira, ajudante da
Inspetoria, em entrevista ao O Jornal (1927)5, observava que se a obra de Pedro Dantas
não tivesse parado de funcionar os “Urubus” já estariam em paz, pois já começavam a
aceitar os presentes. Bandeira observava que os “Urubus” atacavam em represália, visto
que garimpeiros e madeireiros da região os perseguiam. Curt Nimuendajú passou sete
meses, entre 1914 e 1915, neste posto do rio Jararaca. Em uma carta ao diretor do SPI,
Luiz B. H. Barbosa, datada de 23 de julho de 1920, Nimuendajú avalia:
A zona entre o Gurupi e Tocantins - o número dos Tembé e Timbira do Gurupi
eu calculo em 2.000. Sobre o Entreposto do Jararaca onde eu assisti durante sete
meses, muito eu teria que dizer. Para os índios mansos da zona ele é de alto valor;
para a pacificação dos Urubú ele por si não só é inútil como no seu efeito até
contraproducente, mas podia servir de ponto de apoio para o próprio Posto de
Atração que devia ser em boa distância dele, no interior. (Nimuendajú 1993: 141)

Notícia intitulada “O problema da pacificação dos índios Urubu’s” de O Jornal (RJ), 21/12/1927; URL:
http://memoria.bn.br/docreader/110523_02/35630
5
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Em 1918, foi criado o posto de vigilância do Turiaçu, com objetivo de apaziguar
as relações dos índios com os trabalhadores da linha telegráfica que ligava São Luís a
Belém. O pessoal da linha telegráfica realizava chacinas contra os “Urubus”. Um agente
da linha, chamado João Grande, organizava expedições para perseguir os índios, cortar
suas cabeças e colocá-las como avisos aterrorizantes nos postes telegráficos. Relatórios
do SPI citam tanto os “Urubus” quanto os Timbira como responsáveis por ataques
(Ribeiro 1962).
Em 1920, foi decretado estado de sítio na região (Ribeiro 1962). Em 1922, durante
uma expedição realizada por um deputado estadual e pelo prefeito de Peralva, com 56
homens fortemente armados, dois índios no Alto Turi foram mortos. Os outros fugiram e
buscaram reforços: uma chuva de flechas caiu sobre os que vieram caçar os "Urubus".
Quando acabaram as flechas, os índios se afastaram e os predadores destruíram a aldeia
e as roças (Ribeiro 1962).
Em 1927, o SPI fundou o posto Pedro Dantas na ilha de Canindéua-assu”. O local
tinha sido escolhido por Miguel Silva, que começou a trabalhar na pacificação com Pedro
Dantas em 1910, porque o servidor do SPI já sabia que o local era usado pelos “Urubus”
como ponto de travessia (Ribeiro 1996: 36). Construíram um barracão e várias casas. Na
margem esquerda, do lado paraense, fizeram uma grande roça. Outro posto também foi
erguido no rio Turiaçu (Duval Rice 1930: 312). Em 1927, há relato de ao menos dois
ataques dos “Urubus”, um ao posto de atração do SPI e outro a trabalhadores de Montes
Áureos (Hurley 1931: 11; Ribeiro 1962)
Em 13 de outubro de 1928, os “Urubus” levaram os brindes suspensos perto do
posto do SPI e atiraram flechas (Duval Rice 1930: 312). Esperaram algum tempo para ver
a reação. No dia 16 de outubro, um índio apareceu chamando e um dos “civilizados” do
posto, junto com um tembé, levou-lhe brindes. O índio voltou com mais uns
companheiros. No dia 22, vieram mais dezesseis pedindo por ferramentas. Os “Urubus”
foram para a ilha no dia 1 de novembro “e conversaram por meio de palavras tupis na
beira”. No dia 5, voltaram, entraram no barracão, dançaram e cantaram.
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Figura 1 – Os Ka’apor no Posto de Atração, 1928 - Foto: Arthur Bandeira, ajudante da Inspetoria dos Índios
do Pará.

A partir de então, as autoridades do posto contaram cerca de 1.400 índios visitando
o local, em sua maioria, homens. Duval Rice (1930: 312) calculou uma esposa e dois ou
três filhos para cada homem, de maneira que a população chegaria a 5 mil pessoas.6
Segundo Ribeiro (1996: 28), os “Urubus” somariam 2 mil em meados de 1928. Alguns
anos depois, Moura (1936: 19 apud. Balée 1994: 43) contabilizou 3 mil indivíduos
daqueles que foram considerados famigerados e chamados de “Urubus”.

1.2. Palavras trocadas
Apesar de tidos como “selvagens” e “isolados” a época desta atração, este povo a
quem chamavam de “Urubus” – os Ka’apor – já tinha sido um povo “contatado”. A língua
ka’apor apresenta empréstimos lexicais que são indícios dos contatos com a sociedade
colonial no passado. Dois de seus principais recipientes de cerâmica – o grande assador

6

Ainda especula que a população poderia atingir até a cifra relativamente exorbitante de 17.600 índios,
pois havia uma “secção” dos “urubús” que não tinha tido conhecimento da pacificação. Entre tanto, Durval
Rice observou que a estimativa poderia ser duvidosa.
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e as panelas, usados também na preparação do cauim – são empréstimos do português:
/paɾatu/ ‘torrador’ e /panɛɾ/ ‘panela’. Apenas a palavra para ‘talha, pote’ é de origem tupiguarani: /kamuʃĩ/. Estes empréstimos do português vieram através da língua geral.
No dicionário de tupi anotado em Belém em 17717, portanto de um estágio da
“Língua Geral Amazônica’ posterior ao Diretório dos Índios (época da imposição do
português os povos indígenas) coexistiam a forma tupi <nhaẽ> e o empréstimo do
português <paratu> para designar o forno torrador de farinha. Ao contrário da Língua
Geral desta época, em ka’apor, a forma tupi foi suprimida e só se preservou a forma que
veio do português através da língua geral. Em ka’apor /paɾatu/ se refere exclusivamente
ao torrador, sendo o prato referido por um derivado: /paɾatu-pɛ/, onde pɛ, significa
‘achatado’.
As panelas, no tupi de 1771, além de poderem ser referidas pelo lexema tupi
<nhaempepó>, já eram referidas pelo empréstimo <pandera>. Stradelli (2014: 264)
observou que as panelas de ferro poderiam ser chamadas em nheengatu de <Itanhaẽn>,
“mas que já em muitos lugares, especialmente se se trata de panela de ferro comprada na
loja se ouve dizer Panera”.
Na tabela abaixo, reuni alguns nomes da terminologia cerâmica de diferentes
povos da família tupi. A tabela é uma expansão da tabela compilada por Noelli (feita em
1999-2000 e republicada em 2008: 30) para apontar a continuidade na nomenclatura e
função das cerâmicas no estoque tupi-guarani8.

7

Diccionario da lingua geral do Brasil, que se falla em todas as villas, lugares, e aldeas deste vastissimo
Estado, escrito na cidade do Pará, anno de 1771 [manuscrito].
URL: https://digitalis-dsp.uc.pt/bg3/UCBG-Ms-81/UCBG-Ms-81_item1/index.html
8
O lexema reconstruído para ‘panela’ no proto-tupi-guarani é *jaʔẽ e para o proto-tupi **waʔẽ, segundo
Corrêa-da-Silva (2010: passim), e *jaʔẽpepo, segundo o proto-tupi-guarani de Mello (2000: 166). Observo
que existem, no mínimo, três isoglossas diferentes para o assador: (i) em tupi antigo (ramo 3), tembé
(tenetehara, ramo 4), zo’é (do ramo 8) e asurini do Xingu (ramo 5) com respectivamente: [ɲaʔẽ-pesẽ],
<zapêhê>, <napehen> e <iapehe>; (ii) o parakanã (ramo 6) e o caiabi (ramo 4): <ʃamew-a> e <jamep>; (iii)
Outra designação do tupi antigo e o guarani antigo apresentam palavras que significam ‘prato de fundo
preto’: [ɲaʔẽ-pɨ-u͂] no guarani e [ɲaʔẽ-pɨ-un-a] no tupi. Derivada deste último é a palavra no tupi de Belém
presente no manuscrito pós-pombalino de 1771: <nhaẽ puna, ya apuna>, que no nheengatu atual é [jaˈpuna].
Não achei lexemas cognatos do aweti e além dos termos do ramo maweti-guarani inseri os nomes para
‘panela’ em tupari e yudjá, que são idênticos à forma reconstruída para o proto-tupi.
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TABELA 1 – NOMENCLATURA CERÂMICA EM ALGUNS POVOS DA FAMÍLIA TUPI
língua
panela
torrador
talha
mbya
d͡ʒ apeˈpɔ
kambut͡ʃi
xetá
ɲaˈpebo~[ba]
chiriguano
japepo
guarani boliviano
<yaɨmbɨi>
guarani antigo
japepo
<ñâmỹpỹṽ, ñaêpỹṽ>
<cambuchí>
tupi antigo
[ɲaʔẽpepo]
[ɲaʔẽ-pɨ-ˈun-a],[ɲaʔẽkamusĩ; ɨ[ɣ]asaβa
pesẽ]
tupi de 1771, Belém
<nhaem pepó,
<nhaẽ, paratú>
<ygaçaba>
pandera>
<camotí(m)>
ka’apor
/panɛɾ/
/paɾatu/
/kamuʃĩ/
parakanã
/ʃaʔe/
/ʃamew-a, pɨkoi-taw-a/
kawaiwete
<japepo>
<jamep>
tapirapé
(e)ʃãʔẽ; ʃãʔẽmemona
(e)ʃãʔẽ
kamaiurá
/jaʔẽ/
parintintin
< nyaepepó >
guajá
/japopo/ [ɪ̯ ʌpɔˈpʰɔ]
tembé
<zapêpo>
<zapêhê>
<kamuti>
zo’é
<napehen>
asurini do Xingu
<iapepa'i>
<iapehe>
asurini do Tocantins
<sa'e>
araweté
/ɲaʔẽ/ (A), /jaʔẽ/ (S)
aikewara
<tasa'e>
wajãpi
<turuwa>
<suparari>
terena9
<kamuxi>
mawé
<wa'ã>
<mɨp>
yudjá
<wa'ẽ´>
tupari
<wa'ẽ>

Outro aspecto da cerâmica ka’apor remete ao contato colonial: o tamanho dos
torradores de farinha. Comparados com os recipientes cerâmicos de outros grupos
indígenas ou mesmo os da época colonial, os assadores ka’apor apresentam tamanhos
extremamente discrepantes, similares aos dos tachos de metal contemporâneos. Ribeiro
(1996) comentou que existiam até mesmo alguns com dois metros de diâmetro.
Uma das coisas notáveis dessa aldeia é seu forno de farinha, do tamanho
dos maiores de bronze, embora seja feito de barro. A oleira que queimou
foi uma das falecidas. [...] Para fazê-lo cavam um buraco na terra à moda
de fôrma, ali o modelam e, depois de fazer um rancho bem acabado em
cima, baixo e forte, tocam fogo. Assim é queimada a peça. (Ribeiro 1996:
114)

Brochado e La Salvia (1989: 141), em seu trabalho sobre a aparelhagem
cerâmica dos antigos guaranis, cuja agricultura era bem desenvolvida, apontam para um

9

Inseri a palavra em terena (da família Arawak), à moda de curiosidade, pois é um povo que têm ceramistas
bastante ativos e usa um empréstimo de origem guarani para denominar o jarro.
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diâmetro de cerca de 40 cm para o “tostador grande” e os não qualificados de “grande”
teriam por volta de 25 cm de diâmetro. Para os antigos guaranis, Brochado (não
publicado, dezembro de 1975) observa que o tamanho dos torradores em sítios
arqueológicos cresce quanto mais recente o sítio (Soares 2004: 26, n.8)10. Comentando
sobre os sítios de “cerâmica tupi” encontrados entre o Xingu e o Tocantins, Garcia (2012:
204-5) caracteriza as “formas planas”, que seriam pratos e assadores, apresentando
diâmetros entre 18 e 40 cm. Torradores coloniais da Chapada dos Guimarães apresentam
uma média de 44,2 cm (Souza 2010: 107).

Figura 2 - O torrador (paɾatu), a trempe era feita de cupinzeiros unidos entre si com adobe
(V. Kozák 1958-9, acervo do Museu Paranaense)

Todas estas proporções – de um grupo tupi que era grande ceramista e agricultura,
de sítios identificados na Amazônia Ocidental em contexto tupi e em torradores coloniais
do Mato Grosso – são muito inferiores às dos torradores que os Ka’apor produziam, que
apresentavam até mais de um metro de diâmetro que os maiores destes torradores citados
nos trabalhos arqueológicos.

Soares (2004: 26) indica algumas “questões que permanecem em aberto tanto no quesito
arqueológico como histórico”. Uma delas é a baixa presença de assadores no registro
arqueológico.
10
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O fato de suas palavras para a tralha cerâmica serem de origem portuguesa e de
os Ka’apor terem inovado de forma tão drástica a tecnologia cerâmica a ponto de fazer
um torrador de proporções aberrantes, são um forte um indício de que comercializavam
farinha em uma escala colonial. No caso dos ancestrais nos Ka’apor, provavelmente,
quanto mais contato colonial mais os torradores de farinha devem ter aumentado de
tamanho.
A farinha era um produto que teve sua produção acentuada com o estabelecimento
do comércio na porção do Atlântico que foi dominada pelos portugueses. O comércio de
farinha, realizado em navios negreiros, servia de alimentação para a tripulação e para os
escravizados. Do outro lado do Atlântico servia de meio de troca de cativos na costa da
África tornou-se parte fundamental do modo de produção colonial. Alencastro (2000:
252), observa que uma dose diária de farinha era parte do “padrão alimentar” para o
escravismo colonial no Atlântico português e, também, para a ração da mão de obra
indígena que trabalhava como remador em algumas porções da Amazônia colonial.
A origem da nomenclatura das formas de cerâmica ka’apor remete a esta época
colonial em que os termos de origem tupi e portuguesa estavam em concorrência na língua
geral (tal como o dicionário do tupi de Belém, 1771), com a qual os Ka’apor entraram em
contato, antes de serem tidos como os temíveis e selvagens “Urubus”. A integração com
a produção colonial também deixou indícios em outras palavras. Como demonstrou Balée
(2006), os Ka’apor em contato com a colônia tomaram de empréstimo a palavra kaka para
‘cacau’, planta cujas sementes eram muito valorizadas no mercado.
Outros exemplos de artefatos, cujos nomes têm origem no português são ʃiɾuɾ
‘ciroula/calça’ (através da língua geral) kujɛɾ ‘colher’, maɾanɛ ‘baladeira/estilingue’,
kamijã ‘caminhão’ entre outras. As palavras paroxítonas emprestadas do português em
tempos recentes têm a última sílaba deletada, para virarem oxítonas em ka’apor, como
em sak ‘saco’ e kataɾ ‘catarro, gripe’. Os empréstimos que mantiveram a sílaba pósacentual, como sepetu ‘espeto’, kawasu ‘cabaço’ e paɾatu ‘torrador de farinha’, entraram
para o kaapor não diretamente do português, mas através da língua geral amazônica.
Como podemos conferir no dicionário da língua geral de Belém de 1771, “Cabaça” se
dizia <Cabaçú>, com mudança da sílaba acentuada. O empréstimo desta palavra da língua
geral explica a manutenção da última sílaba no ka’apor. O termo proto-tupi-guarani para
a cabaça, não retido no ka’apor, é *ɨʔa (Mello 2000: 208).
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Alguns termos de origem propriamente tupi também devem ter sido emprestados
da língua geral, como kɪsɛ ‘faca’, kɪsɛasu ‘facão’ e jaɾusu ‘canoa’. Além de conservarem
o /s/ em um contexto em que, no ka’apor, seria esperada uma mudança para /h/, esses
nomes apresentam uma forma cristalizada do sufixo aumentativo oriundo da língua geral
{asu~usu}, que no ka’apor atual é (u)hu
Empréstimos igualmente antigos devem ser ʃiɾaham ‘coração’ e kamaɾaɾ ‘não
índio’, oriundo de ‘camarada’, que foi um dos modos relatados como os Ka’apor
chamaram o pessoal da pacificação. Os empréstimos baseados em ‘camarada’ existem
também em guajá, assurini e araweté.
Alguns nomes de plantas não domesticadas derivam do português. O pau de colher
(Lacmellea spp.) é chamado de kujɛɾ-ʔɪ. A árvore resinosa usada para tochas, kanɛj-ʔɪ,
deriva do português ‘candeia’. Outro empréstimo é kaʃima-ʔɪ (Mabea spp.), de árvore
para fazer ‘cachimbo’ (Balée 1994: 29). Todos esses empréstimos se referem a produtos
com nomes estrangeiros, que entram em composição com a raiz ʔɪ ‘haste, árvore’. É
também portuguesa a palavra que usam para uma árvore não presente em seu habitat
atual, mas encontrada mais ao leste: katãj-ʔɪ ‘castanha-do-Pará’. Um mito sobre um ser
‘dono’ de roça, chamado de kujãmajɛ, conta da coleta de castanhas, indicando que os
Ka’apor deveriam antes considerar relevante esta atividade. Segundo Balée (1994: 35),
a região do Tocantins, que pode ter sido de onde os Ka’apores vieram, é especialmente
rica em castanhas.
O nome de uma planta em especial é indício de contato com a economia colonial:
kaka ‘cacau’. O termo de origem mesoamericana, onde o cacau foi domesticado, foi
emprestado através da língua geral amazônica, em que há o nome <kakáu>. Outras
línguas do sub-ramo tupi-guarani, como guajá, tembé, araweté e assurini do Xingu,
permitem reconstruir para as variedades não domesticadas de cacau a palavra *akaʔɨβ
(Balée 2006: 44-5, 47-8; Mello 2000: 226, reconstrói a vogal final como *u). O ka’apor,
através da língua geral, substituiu o nome de origem tupi pelo empréstimo. Isto se deu
pela importância da exportação do cacau produzido na Amazônia colonial (Balée 2006;
2003). Entre 1678-1681, o cacau era extraído e exportado, sem ter plantações.
Posteriormente, os jesuítas geriram parte da produção de cacau, comerciando com os
índios que coletavam as sementes e organizaram algumas plantações. Entre 1730 e 1755,
o cacau contabilizava entre 43,5% e 96,6% da exportação amazônica. Em 1743, o cacau
inclusive circulou como moeda na região (Balée 2006: 43). Os Ka’apor devem ter entrado
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em contato com este comércio, realizado em língua geral, substituindo o termo de origem
tupi pelo termo comercial da língua geral, /kakaw/. A espécie não domesticada, o cacauí
(Theobroma speciosum), mudou de nome junto com a espécie doméstica, sendo chamada
em ka’apor de kaka-ɾan ‘cacau-falso’.
Com efeito, o polo do cultivo de cacau na época colonial - entre o século 17 e o
18 – foi nas regiões do Rio Acará, Guamá e Moju (Chambouleyron 2014: 10), não muito
distantes da região onde Balée indicou a proveniência dos Ka’apor.
Outra planta que teve importância comercial é a seringueira (Hevea guianensis),
que se diz em ka’apor ʃiɾiŋi-ʔɪ. Em 1751, no Dicionário Português-Brasiliano, a palavra
de origem portuguesa ʃeɾiŋa já estava registrada no tupi. Os portugueses do Pará
aprenderam o uso da borracha com os Omágua/Cambeba, entretanto, não adotaram o
vocábulo nativo (Edelweiss 1969: 166-171)., difundindo o vocábulo derivado de seringa.
A tabela abaixo são os empréstimos do ka’apor que devem ter ocorrido em épocas
coloniais, antes da “pacificação” no século XX.
TABELA 2 – EMPRÉSTIMOS ANTIGOS EM KA’APOR

português
cacau
cadeia

LGA
cacáu
canêa

ka’apor
kaka
kanɛj

*Proto-TG
*akaʔɨβ
-

camarada

camarara;
moripara

kamaɾaɾ

-

kamiʃa

-

igara(+uçú)
cabaçú
ciroura

jaɾusu
kawasu
ʃiɾuɾ

*ɨʔat
*ɨʔa
-

pixana

piʃã

-

kicé
kicé goaçú

kɪse
kɪseasu

*kɨt͡ʃe
*kɨt͡ʃe-wat͡ʃu

nhaem pepó;
pandera

paneɾ

*jaʔẽ-pepo

camisa
canoa
cabaço
ceroulas
bichano
(gato)
faca
facão
panela
prato

nhaẽ; paratú

paratu
*jaʔẽ
‘torrador’

Quanto à gramática, há também uma convergência do idioma ka’apor com a
língua geral. Corrêa da Silva (1997: 83) aponta a similaridade fonológica entre as duas
línguas. Quanto ao sistema de flexão, o ka’apor perdeu a “clusividade”, ou seja, a
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distinção entre a primeira pessoa do plural inclusiva e a exclusiva. O tupi antigo, assim
como o tupi do dicionário de 1771, apresentava dois pronomes de primeira pessoa plural,
janɛ ‘inclusiva’ e oɾɛ ‘exclusiva’, com os prefixos verbais correspondentes ja- e oɾo-. O
ka’apor, assim como o nheengatu moderno, conservou apenas janɛ (pronome) ja(prefixo) ‘nós’ sem distinção de clusividade.
Assim como em nheengatu, o ka’apor não apresenta uma marcação hierárquica de
argumentos, tal como é característica do ramo maweti-guarani da família tupi, mas um
sistema nominativo-acusativo (cf. Birchall 2015). Esta convergência pode ter sido uma
influência estrutural da língua geral, de uma época em que os Ka’apor devem ter se
comunicado em língua geral. Hoje em dia, os Ka’apor não conservam memória do uso
do nheengatu, mas o léxico de origem estrangeira que passaram a usar em outras épocas,
foi indigenizado e permanece como um índice deste contato colonial anterior

1.3. As origens míticas
Em ka’apor, as histórias antigas são referidas pela expressão ɪman-haɾ maʔɛ øpanu-ha (antigamente-NMLZ algo 3-contar-NMLZ). É o que chamamos de mitologia. Os
Ka’apor são descendentes de um indivíduo chamado Troto. Troto, embora seja
identificado como o ancestral “biológico” dos Ka’apor, não é uma figura muito marcante
em sua mitologia. É um ancestral de atuação passiva, que não inventa nada, tampouco há
entrecho que o faça um personagem principal.
Os outros primeiros habitantes da terra, surgidos juntos de Troto, são mais ativos,
especialmente, Mair. Este é responsável pelo estabelecimento de vários aspectos do
mundo atual. Algumas pessoas, especialmente, na aldeia Xie, identificam Mair com o
dito Deus tupã que, segundo os Caraíbas, vive no céu. Outros, como várias pessoas da
aldeia Axingi, dizem que esses dois são diferentes: o Deus é um, o Mair é outro. Mair é
chamado nas histórias de tamũj, “O Velho” ou “O Avô”.
Troto saiu de um pau-brasil, Mair de um ipê e Kapiõ – o ancestral do urubu-rei e
dono do fogo – de um jatobá. Ainda havia Uruatã, que saiu de um pé de anoeira. Uruatã
já surgiu com família, agricultura e uma parte do corpo essencial para a digestão, o ânus.
Mair, Kapiõ e Troto não tinham estas coisas, não sabiam da alimentação e tinham a bunda
fechada e lisa. Foi Uruatã que lhes apresentou as plantas cultivadas e lhes deu chibé. Ao
descobrir que eles não cagavam, mas apenas vomitavam, Uruatã pegou um galho de
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urucum e fez um “furico” nas bundas de Mair, Troto e Kapiõ. Foi a origem da digestão
e, ao mesmo tempo, da disseminação da horticultura, pois Uruatã disponibilizou seus
cultivares para os outros.
Após ter o ânus e a bunda modelados por Uruatã, Troto desaparece da história
antiga ka’apor sem nenhum feito relevante específico. Uruatã, doador da agricultura e
modelador do ânus, desaparece igualmente. Os que sobram, portanto, são Mair e Kapiõ.
Kapiõ é o ancestral do urubu-rei, mestre do fogo de cozinha – que completara a
civilização alimentar iniciada pela agricultura de Uruatã. Mair aparece em muitas
histórias que contam como o mundo atual foi tomando forma.

1.4. Doenças e depopulação
Após o contato, os Ka’apor sofram um desastre demográfico, no período entre
1929 e 1975 (Balée 1984: 53-64). Na época da dita pacificação, em 1928, estimou-se que
a população ka’apor somava de 2.000 a 3.000 pessoas. Com o contato, vieram as novas
doenças. Em 1930, Soera Mesquita do SPI resolveu levar cinco Ka’apor como prova de
que agora os “Urubus” teriam relações pacíficas com a sociedade brasileira. Na viagem,
estes Ka’apor pegaram gripe. Dois deles morreram antes de voltar para o Posto do SPI.
Os outros três voltaram doentes. Um deles, filho de um capitão ka’apor chamado Arara,
morreu dois dias depois de chegar ao posto. Na mesma época, a malária se espalhou, tanto
pelos trabalhadores do Posto Pedro Dantas, quanto pelos Ka’apor que a difundiram pelas
aldeias.
Em 1940, a população ka’apor contava com 1.500 pessoas (Funai 1993). No final
de 1949, época em que o SPI já não tinha disponibilidade de fornecer instrumentos e
outros presentes. Por isso, vários Ka’apor saíam das aldeias para consegui-los por conta
própria. O sarampo espalhou-se pela população, causando pânico, migração e
desestruturação de aldeias (Ribeiro 1996: 88).
Como toda a população indígena da região, os ka’apor foram diminuindo
progressivamente. Nos anos 1950, eram apenas 700 e, em 1960, 450 (Funai 1993). Valtair
José Martins (1979) noticiou 305 Ka’apor em 1964 262 em 1978 e 257 em 1979. A partir
de então, com o controle das doenças, a curva demográfica começou a crescer. Em 1993,
eram 1.200 pessoas (Funai 1993). Em 2010, o Censo (IBGE 2010) enumerou 1541
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Ka’apor. Atualmente, os Ka’apor devem somar em torno de 2.200 pessoas, quase
retomando as proporções de 1928.

1.5. A defesa do território após a segunda metade do século XX
Os Ka’apor desestruturam a ocupação não-indígena da região do Gurupi quando
o atravessaram, entre o final do século XIX e começo do XX. Na época, deslocaram
mocambos e, posteriormente, impediram a economia extrativista local, que
comercializava borracha, copaíba e algumas madeiras. Nas proximidades do rio Gurupi,
como na localidade dos Montes Áureos, havia a extração de ouro, igualmente
desmantelada pelos Ka’apor, mas também pela falta de lucratividade.
Anos depois da pacificação, em 1949, Ribeiro relata a situação de locais do
entorno do território que os Ka’apor ocuparam (Vizeu, Camiranga, Itamoari) em tom de
decadência. Na época do ouro de Montes Áureos, centro minerador que funcionou em
meados do século XIX no rio Maracaçumé, moradores de Camiranga e Itamoari,
provenientes de mocambos, trabalhavam no comércio que era movido pela mineração. A
mineração de ouro não tornou a prosperar. Em 1949, só havia um regatão na área.
Itamoari, que tinha alcançado algum destaque na produção de fumo. Outros produtos que
obtinham algum rendimento eram a mandioca e a maconha. Das duas, a maconha era o
que tinha um resultado econômico mais vantajoso na “microscópica escala gurupiense”
(Ribeiro 1996: 76).
Décadas depois, a região foi novamente objeto de projetos colonizadores, que
resultaram no aumento da indústria extrativista de madeira. Durante o governo de
Juscelino Kubitschek, surge uma nova capital do Brasil e uma política econômica de
investimento na infraestrutura rodoviária e na indústria automobilística. Nos entornos da
área ka’apor, estas políticas se traduziram na construção da rodovia BR-010, que ligaria
Belém a Brasília, passando ao oeste da região habitada pelos Ka’apor. Concluída em
1960, a rodovia fomentou a ocupação e o desmatamento da floresta. Até hoje, esta estrada
de 1.564 km incentiva o desmatamento regional: em 1991, 55% dos 100 km de florestas
adjacentes à rodovia estavam derrubados (Nepstad et al. 2000: 9-10).
Em 1961, durante o governo de Jânio Quadros, foi criada a Reserva Florestal do
Gurupi, com 1.600.000 hectares. A Reserva englobou alguns territórios indígenas da
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região, inclusive o território ka’apor. Como o código florestal de 1965 não contemplava
a categoria de “reserva”, não houve uma política específica para a área. Além disto, o
governo da ditadura emitiu títulos sem respeitar os limites da Reserva. Uma desculpa para
o governo entregar ainda mais terras para colonos foi o combate à guerrilha do Araguaia
(Moura et al. 2011: 25), não muito distante da fronteira maranhense.
No começo dos 1960, o governo cedeu uma porção de 900 hectares do território
tembé para a empresa Swift-Armour derrubar a floresta, reproduzir o gado vacum e
vender madeira. Em meados da mesma década, a Swift-Armour espalhou o Agente
Laranja pela região. Alguns Ka’apor relataram (para Balée 1979) que, após um avião
passar espalhando o veneno, a floresta secou e bichos apareceram mortos nas águas.
Na década de 1960, surgem na região novas rodovias e projetos de colonização,
que resultaram no aumento da ocupação não indígena, trazendo mais desmatamento e
mais conflitos. Em 1960, o governo do Maranhão criou uma estrada rudimentar para ligar
Belém a Teresina. Entre 1963 e 1969, a estrada mais impactante torna-se a BR-316 (que
liga Belém até Maceió), passando ao leste do território ka’apor, numa orientação
aproximadamente longitudinal. Rapidamente surgiram povoamentos colonizadores dos
neobrasileiros que ocuparam locais próximos de aldeias ka’apor. Devastaram a floresta
dos dois lados da rodovia, substituindo-a por pastos e campos agrícolas. Como resultado,
a gripe e o sarampo se espalharam na área ka’apor. Aldeias foram transferidas para
regiões mais distantes da BR-316. Balée (1979) exemplifica a queda de população citando
o caso da aldeia Taboca, que em 1970 contava com 124 pessoas, passando para 50 em
1975. Por fim, restaram 22 almas em 1979.
Entre junho de 1964 e outubro de 1970, a SUDENE (Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste), através do projeto de colonização Alto Turi, alocou 6.000
pessoas nas margens do território Ka’apor. Junto da ocupação legal, vieram um número
várias vezes maior de posseiros (Balée 1994: 47). A área cedida à SUDENE pelo estado
do Maranhão era de 3 milhões de hectares, com ocupação de menos de um terço em 1972
(id.), quando outra instituição, a COLONE (Companhia de Colonização Nordeste),
sucedeu na colonização da região. Entre os anos 1970 e 1980, a COLONE e a Funai
estavam planejando estabelecer as fronteiras que se sobrepunham: de uma lado, a Terra
Indígena e de outro os projetos de assentamento de colonos. Em relatório de 12/12/1979,
o indigenista estagiário Valtair José Martins afirmava:
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Toda a área Kaapor limita-se de todos os lados com posseiros e colonizadores,
das 10 (dez) aldeias existentes 5 (cinco) foram deixadas fora da reserva indígena
demarcada pela FUNAI sem indicação de quaisquer solução válida do problema
assim criado para estes “índios-de-fora” enclavados atualmente em terras
pertencentes a COLONE Companhia de Colonização do Nordeste, mas a mesma
vem sendo invadida desordenadamente por posseiros numa verdadeira corrida de
terra.

O Estado, portanto, tirou dos Ka’apor boa porção do território que era, na época,
parte da Reserva Florestal do Gurupi, favorecendo a entrada dos projetos de colonização.
Em 1978, é criada a Terra Indígena Alto Turiaçu, com 530.524,80 hectares
(homologada pelo decreto 88.002 de 28 de dezembro 1982).

TI Alto Turiaçu

Figura 3 – mapa da terra indígena Alto Turiaçu (desenhado por mim, com base em diversas fontes)

Nos anos 1980, voltam as invasões nas fronteiras. Entre 1989 e 1993, a Funai
relatou sobre as invasões na porção sudoeste da Terra indígena Alto Turiaçu, nas
proximidades do igarapé de Milho/Araçatiwa (região onde hoje está a aldeia Xie, cf. o
mapa). Um relatório de 7 de novembro de 1989 observa que a pressão sobre esta porção
da TI se deu por causa do “esgotamento das reservas florestais em volta” e “sugere ainda
[que] sejam colocadas placas indicativas nos limites com os povoados do Limão, Rio do
Sangue e Raposa e a aviventação da demarcação [das fronteiras da Terra Indígena]”
(Funai, 1993).
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Na década de 1990, os Ka’apor começam a se organizar para barrar invasões na
área. Nas duas décadas anteriores, os Ka’apor se afastaram das áreas ao leste que foram
sendo tomadas pelos projetos de colonização ou que sofreram influência do
neocolonialismo interno. A partir da década de 1990, os Ka’apor começaram a tomar uma
posição mais ativa frente ao avanço de invasores dentro das fronteiras da Terra Indígena,
surgindo posteriormente uma aliança com a consciência preservacionista.
Na região sudoeste da TI, perto do igarapé do Milho/Araçatiwa, um arrendador de
terras alheias, Nicodemos Martins, tinha organizado uma vila, vendendo ilegalmente lotes
na Terra Indígena. Havia também outros dois invasores, Nildo e Galetti, que se
apropriaram e desmataram a área. Outro articulador da ocupação irregular era Gerson P.
da Silva, de alcunha “Goiano”.11 A partir destes assentamentos, surgiam vilas e serrarias,
empenhadas na atividade madeireira ilegal
No ano 2000, alguns Ka’apor que moravam na aldeia Itarena (perto do igarapé de
Pedra, na região noroeste da TI) resolveram se mudar para a região invadida. Este
empreendimento foi liderado por Valdemar, sobrinho de Kixin-ru, o cacique de Itarena.
Valdemar levou sua família para esta área, no sudoeste da TI, onde tinham realizado a
expulsão dos invasores, junto com a Funai e com operação da Polícia Federal.12 Algum
tempo depois, outros moradores da aldeia Itarena se mudaram para o novo lugar. Se
estabeleceram perto da fronteira da TI Alto Turiaçu com a TI Awa Guajá, que também
era foco de invasão. O local ficou conhecido como Xie pihun rena (“local dos curiós”),
por ter muitos curiós perto de um igarapé. O posto de cacique ficou com Kixin-ru, que se
mudou depois de Valdemar, que ficou como segundo cacique.
Em seguida, ainda por causa dos invasores, a nova aldeia Xie deu origem a mais
duas, que também surgiram em locais desmatados por invasores. No ano de 2006, Kixinru se mudou para o igarapé Turizinho, numa região a sudeste da Terra Indígena, com sua
família, onde havia um fazendeiro ocupando uma área, cheia de toras já cortadas. Kixinru negociou com o invasor que estava na área e indicou que ele poderia levar as madeiras,

Ainda hoje, o local onde morava é chamado de “Goiã” pelos Ka’apor. Localiza-se na Terra Indígena
Guajá, pouco depois da fronteira com a TI Alto Turiaçu.
12
Os Ka’apor do Xie apontam a importância do sertanista Francisco Potiguara Tomaz Filho, que era
corajoso e incentivou uma atitude ativa dos Ka’apor em relação à proteção das fronteiras do território
(Palomino 2017: 38-40).
11
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caso construísse casas de tijolos para os índios que iam se mudar para lá. Estas são as
casas que até hoje são utilizadas.
A aldeia Axingi, que está no nordeste da TI Alto Turiaçu, foi criada com a mesma
finalidade de ser uma barreira. Esta aldeia foi criada em 2004, contra os madeireiros. A
população da aldeia Axingi é oriunda de uma aldeia que era localizada no igarapé
Gurupiúna, numa região entre o centro e o norte da TI. Mudaram-se para o local atual
para ocupar a região que estava sendo invadida por madeireiros.13 Lá também era uma
zona de intenso desmatamento. Inicialmente, após fundarem a aldeia, houve alguns
moradores que trabalharam na extração de madeira, cooptados pela indústria, ainda
contribuindo para a continuidade desmatamento. Entretanto, os Ka’apor mudaram de
atitude, ao verem que este modo de trabalhar não lhes favoreceria.
Joana, uma moradora do Axingi, conta que a cooptação pelos madeireiros parou
no Axingi quando Zezinho, um não-índio que atuou no Conselho Indigenista Missionário
(Cimi) e, em seguida, de forma autônoma, chegou na aldeia Axingi. Ele foi trazido pelo
cacique Kixin-ru, que o chamava de paʔi ‘padre’. Zezinho explicou que extrair madeira
era ruim, que os Ka’apor se acabariam continuando neste caminho. Pararam de extrair
madeira.
Com o tempo, Zezinho e alguns companheiros ka’apor, radicalizaram sua política
de proteção, incentivando a violência física contra os madeireiros. Em 2014, os Ka’apor
divulgam imagens de uma de suas empreitadas onde estão correndo atrás dos invasores e
batendo neles (Parracho 2014)14. No português ka’apor, chamam as excursões para a
proteção da floresta de “missões”.
Em 2013, alguns moradores do Xie mudam-se para perto do igarapé Gurupiúna,
para bloquear outro acesso à retirada de madeira. Para não permitir que o desmatamento
avançasse, criaram, então, uma nova aldeia perto do igarapé Gurupiúna (Palomino 2017:
47-8). Esta aldeia foi chamada de “Centro de Formação” ø-ju-muʔɛ-ha-ɾɛna (3-INTRensinar-NMLZ-lugar). O nome da aldeia se deve ao plano de estudos por “alternâncias”,
que consistem em períodos de estudo concentrados e periódicos, portanto “alternantes”
(similares a intensivos ou programas de EJA), e outras atividades de formação que

13

Antes da invasão dos madeireiros, nas proximidades do igarapé Axingi, havia uma aldeia antiga. Por
isso, chamavam o lugar de aʃiŋi tapɛɾɛɾ, tapera da Sumaúma, árvore que tinha muito por lá. Atualmente, há
apenas sumaúmas pequenas na região, que sofreu queimadas em 2016.
14
URL: https://www.reuters.com/article/idUS385891540320140904
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ocorriam lá. A liderança desta aldeia é a Ka’apor Marilza, irmã de Valdemar. Além de
ser um “Centro de Formação”, esta aldeia foi um centro político, onde os Ka’apor
realizavam assembleias gerais.
Há alguns anos, a política de fiscalização da área começou a ser chamada de kaʔa
u-sak-ha ‘mato 3-ver-NMLZ’. Atualmente, a Associação Ka’apor organizou uma guarda
com este nome, responsável por fiscalizar os limites do território e instalar acampamentos
em locais de invasões.
Em outubro de 2015, um morador da aldeia Axingi, Sapatói, se muda com
familiares e próximos para uma nova aldeia, batizada de “Inajazal”, Inaja ty. Esta aldeia
também é uma entrada para o igarapé Gurupiúna e aí também havia muita invasão de
madeireiros. No mesmo ano, outro morador do Axingi, Peri, foi para uma localidade no
noroeste da TI chamada “Casa de Tucano”, Tukan rok. Entretanto, esta aldeia não
prosperou, durando apenas cinco meses. Em tempos recentes, foi foco de caçadores.
Em dezembro de 2015, acontece um conflito com madeireiros de Nova Conquista
(vila do município de Zé Doca-MA) nas proximidades da aldeia Turizinho, provocando
uma mudança política. Zezinho e alguns Ka’apor passavam por perto da aldeia Turizinho,
quando encontraram alguns madeireiros. Sem avisar os moradores do Turizinho, o grupo
atacou os madeireiros, surrando e amarrando um deles. Os madeireiros revidaram e o
grupo fugiu para a aldeia Turizinho. Depois disso, um comboio de umas 20 motos
oriundas de Nova Conquista invadiu o Turizinho. Vários Ka’apor fugiram para as aldeias
mais próximas, Paraku’y e Xie, andando. O Turizinho ficou vazio por um mês, até que a
Polícia Federal organizou uma estadia na região e, posteriormente, a Funai e o Ministério
Público organizaram reuniões com a população local para acalmar os ânimos.
Entre os Ka’apor, houve uma fissão política provocada pelo evento. A população
do Turizinho não foi avisada sobre o ataque aos madeireiros e sofreu suas consequências
com a invasão dos motoqueiros agressivos. Os Ka’apor da aldeia Turizinho, Paraku’y,
Xie e, por último, Axingi se voltaram contra a figura do Zezinho. Outras aldeias
continuaram aliados de Zezinho, como a aldeia Gurupiúna e Ximborenda. As demais
aldeias tomaram controle da Associação, Ka’apor ta hury, que representa o povo. O
centro político Ka’apor passou a ser a aldeia Turizinho, com a sede da Associação na
cidade vizinha, Zé Doca.
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Figura 4 – Entrada do local de reuniões na aldeia Turizinho. (foto da Associação Ka’apor)

As lideranças do Ximborenda, ligadas ao Zezinho, adotaram uma posição antiinstitucional, de ataques à Funai e à Sesai, inclusive, furtando documentos e viaturas. Esta
facção disse que romperia com o Estado e criaria um “Conselho de Gestão”, que seria um
local de decisão das lideranças. Segundo os Ka’apor com quem convivi (creio que o ponto
de vista deva ser diferente no Ximborenda), nestes anos, Zezinho propagou muitas
notícias falsas em nome dos Ka’apor, inclusive, publicadas no site Racismo Ambiental.
Posteriormente, a nova direção da Associação enviou uma nota denunciando as
publicações de Zezinho.15
Em 2016, houve grandes queimadas envolta das aldeias. A mata no entorno de
Axingi foi muito afetada pelo fogo. Neste ano, alguns Ka’apor trabalharam contra o fogo,
organizados pelo centro especializado do Ibama, o Centro Nacional de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo), em uma brigada composta por indígenas
de diferentes aldeias para conter as queimadas.

15

https://racismoambiental.net.br/2017/08/02/nota-de-associacao-kaapor-ta-hury-do-rio-gurupi/
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Em 2018, alguns dos problemas eram os caçadores que entravam entre as aldeias
Axingi e Inaja ty e uma roça de maconha achada nos arredores da aldeia Axingi. As
serrarias continuavam a operar nos limites da aldeia, na região de Zé Doca, onde houve o
conflito de 2015. A Polícia Federal, junto com Ibama e Funai, organizou uma operação
contra as serrarias na TI Alto Turiaçu e na contígua TI Awá, em outubro de 2018.16 A
operação se deu perto de Nova Conquista, nas proximidades da aldeia Turizinho. Em
homenagem à organização dos Ka’apor contra o desmatamento, foi chamada de
“Operação Ka’apor”. Quase na mesma época, a Guarda Ka’apor estava abrindo picadas
para fazer monitoramento da Terra Indígena. Em setembro de 2019, aconteceu a segunda
fase da operação no mesmo local, onde fecharam três serrarias de grande porte.17
Em julho de 2019, madeireiros estavam na TI Guajá e nas bordas da TI Alto
Turiaçu. Em setembro de 2019, a Guarda Florestal Ka’apor se organizou com a polícia
para fiscalizar estas entradas.
Muitos anos depois da pacificação, a guerra ainda não acabou contra os que tentam
cercar os Ka’apor, que resguardam uma porção considerável de mata. Esta uma zona de
intensa pressão de extrativismo destrutivo, que busca acabar com a floresta e
comercializar fora da lei a madeira “de lei”.

16

URL: https://imirante.com/ze-doca/noticias/2018/11/01/operacao-kaapor-fecha-serrarias-clandestinasem-ze-doca.shtml
17
URL: http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2019/09/pf-deflagra-2a-fase-da-operacao-kaapor
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Figura 5 – Mapa com o desmatamento da fronteira entre Pará e Maranhão. Acima e ao centro está a Terra
Indígena Alto Turiaçu. As áreas em amarelo são o desmatamento acumulado até o ano 2000, em laranja
entre 2001 e 2016, em vermelho 2017 e azul, 2018.
(URL: http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest )

Percebe-se que o desmatamento teve impacto no padrão de estabelecimento de
várias aldeias na TI Alto Turiaçu. Primeiro, foram afastadas algumas ocupações, como
ao leste da TI. Em seguida, a população se deslocou para fazer uma fronteira de aldeias.
Muitas das aldeias atuais – tais como Xie, Paraku’y, Turizinho e Axingi – foram fundadas
em função das invasões no território.
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Figura 6 – Os guardas florestais ka’apor, da aldeia Xie (Imagem enviada por Karairan, em setembro de
2019)

Figura 7 – O mudo-surdo Maku fazendo o sinal de CARAÍBA. Comenta sobre a entrada dos Caraíbas, sinal
do vídeo, num acampamento de fiscalização feito pelos Ka’apor (vídeo enviado em setembro de 2019)
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Antes, nos anos 1970 e 1980, e mesmo em épocas mais antigas, não se viam
muitos Caraíbas pelas aldeias, embora houvesse uma pista de pouso de avião da Funasa
no igarapé Gurupiúna e os colonizadores ocupassem partes do território ka’apor. Não se
viam carros nem motos, não se precisava de professores, pois o conhecimento tradicional
era o necessário do cotidiano. Agora, as aldeias estão nas bordas da TI e o contato com
os Caraíbas é constante; as trocas se intensificaram muito.
Antes, as mercadorias exteriores eram obtidas por troca nos Postos da Funai.
Agora, são obtidas diretamente no comércio nas cidades. Na aldeia Axingi, localizada a
poucos minutos da cidade de Centro de Guilherme, marreteiros aparecem toda semana
para vender geladinhos, frango, peixe e outras coisas. Alguns dos moradores de Axingi
vão com suas motos para Centro de Guilherme cotidianamente, e há um caminhão da
prefeitura que faz viagens periódicas entre a aldeia e a cidade. Em outras aldeias, as
pessoas organizam expedições periódicas ao meio urbano, para retirar seus benefícios e
adquirir mercadorias.

1.6. A vida ka’apor nas aldeias e nas casas
ALDEIAS E CASAS
As aldeias podem ser chamadas de hɛkɔ-ha ‘estar-NMLZ’ ou ɔk-ta ‘casa-PL’. Estes
nomes não diferenciam um padrão de assentamento específico, podendo ser usados
também para se referir a cidades. Em língua de sinal, em geral, se especifica o lugar
apontando a direção espacial absoluta da aldeia em questão, especificando-a, quando
possível, com o nome de algum morador. O sinal para CASA é feito com as duas mãos se
encostando, no espaço neutro, modelando um telhado. Pode-se ainda fazer o sinal de
DORMIR, que posiciona algo horizontalmente, especificando a casa como “o

local onde se

dorme”.
As aldeias ka’apor são constituídas por casas que acolhem, em geral, famílias
nucleares. Poucas vezes, ocorre de duas famílias nucleares, uma derivada da outra,
dividirem a mesma casa ou espaços contíguos. Este é o caso de novos casais que ainda
moram junto dos pais de algum dos cônjuges. Por vezes, famílias nucleares usam cercas
em comum, formando um terreno cercado de uma família estendida. Outras famílias
próximas formam bairros, isto é, localizam-se em “ruas” ou núcleos contíguos, cujas
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cercas vão se interligando e entrelaçando os parentes. Não há uma tendência explícita
para ir morar perto da família da esposa ou do esposo. Nas aldeias Xie, Paraku’y e
Turizinho – pequenas e oriundas de uma mesma população – boa parte das famílias são
ligadas por casamentos, em um cluster de interação.
A estrutura da casa é dada por esteios fincados no chão, e seu teto é um trançado
de ubim, algumas vezes substituído por telhas. Antigamente, as casas não apresentavam
paredes, com exceção do quarto para reclusão, que poderia ser externo à casa. O quarto
tinha paredes de folhas de açaí, e as portas de esteiras de folhas de babaçu. Hoje, as
paredes das casas podem ser de tábuas, de adobe ou de alvenaria.
As cozinhas, sempre fora das casas, formam salas abertas, na maioria das vezes
locais de convivência, como salas de jantar e de visita. Sempre há árvores frutíferas nos
jardins. A casa de forno para torrar farinha pode ficar no quintal da casa ou fora dele, em
um local mais afastado da habitação.

Figura 8 – casa de forno de Sarumã-mãi, aldeia Xie (julho de 2014)

Na aldeia Xie e Paraku’y, as casas são dispostas em forma de círculo. A aldeia
Turizinho tem duas linhas de casas e, no centro, estão a ocara e o campo de futebol. As
aldeias têm locais públicos: ramadas, casas grandes que funcionam como praças cobertas
com telhado de palha para reuniões e festas. Antigamente, estas casas grandes, telhados
abertos sem paredes, eram construídas periodicamente para a realização da cauinada,
depois desfeitas. Hoje em dia, têm um caráter mais duradouro.
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Figura 9 – antiga ramada da aldeia Xie (maio de 2014)

O mobiliário18 inclui redes e bancos. É na parte interna dos telhados (jurukwã
‘costelas’) que são guardados os pertences dos moradores da casa, como se fossem
estantes: pedaços de animais (como ossos e penas), tabaco, flechas, cuias e outros. Nos
esteios, se penduram os paneiros.
Não são mais comuns as caixas tradicionais, os patuás (patuwa), para
armazenamento da plumária. As penas são colocadas em recipientes de tabocas ou dentro
de livros. Bolsas trançadas (uɾu ou uɾupe), utilizadas para armazenar e carregar os
pertences, foram substituídas por mochilas industrializadas. Não se encontram mais nas
casas os jamaxins, cestos em forma de mochilas que eram usados para carregar os
produtos da roça, como a maniva. Agora substituídos por grandes paneiros pendurados
em cangalhas que os burros carregam.
Há outros objetos domésticos incorporados das mercadorias Caraíbas. Assim, os
cobertores cumprem a função das antigas fogueiras acesas debaixo da rede, embora até
recentemente elas tenham sido usadas no Axingi. Para armazenamento da água dentro
das casas, há os pequenos camucins de cerâmica comprados. As cabaças que serviam de
garrafas já não existem mais. Não se busca mais água dos igarapés, pois nas aldeias há
poços artesianos com motores movidos a óleo diesel, fornecido pela instituição de saúde.
Várias das casas têm torneiras e chuveiros em locais externos, embora o banho no rio seja
18

Para informações sobre a “tralha doméstica” de tempos anteriores, cf. Ribeiro 1996: 129-131.
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comum. Nas aldeias Xie e Axingi, onde passei a maior parte do tempo, há grandes postos
de saúde, com várias salas, locais para redes, cozinhas e dois alojamentos.

NOVOS MEIOS
Muitos possuem celulares. Em 2014, eram majoritariamente os de tela pequena,
já considerados ultrapassados na cidade. Os celulares eram pouco usados para
comunicação, mas, sim, como repositórios de fotos, vídeos e músicas, produzidos por
eles mesmos ou passados de celular a celular, circulando por cartões de memória, pen
drives ou através de bluetooth. O primeiro smartphone da aldeia Xie foi comprado por
uma moradora no início do meu trabalho de campo de 2014. Esta época é o momento
que delimita o boom no aparecimento de Ka’apor nas redes sociais. Em 2018, já havia
internet nas aldeias e os smartphones proliferaram. Hoje, é possível conversar
diariamente em ka’apor pelo whatsapp.
Para irem e virem, os Ka’apor fazem uso de caminhonetes, propriedade da
Associação, e motos, muitas delas apreendidas de madeireiros invasores.

ALIMENTAÇÃO
A principal planta cultivada é a mandioca, da qual extraem a farinha. As roças de
mandioca são feitas na época seca, entre os meses de setembro e outubro. Come-se a
farinha de vários modos, na forma de chibés, pirões, mingaus ou simples guarnição.
O chibé (ou tiquara) é onipresente, sendo muitas vezes comparado ao café como
meio de interação, embora o chibé exija uma certa ritualização da distribuição. A farinha
de mandioca é colocada numa cuia para intumescer na água. Um pouco da água é jogado
fora, para levar os farelos que ficam boiando na superfície e que, segundo os Ka’apor,
“dão diarreia”. Com a chegada de freezers e geladeiras, desenvolveu-se o gosto por chibé
com água gelada. Nas épocas de frutas, se faz chibé com elas, sendo o de açaí
particularmente valorizado. Outros bons chibés são os de banana e cupuaçu.
Antigamente, bebiam o chibé em grandes goles diretamente da cuia. Hoje em dia,
contam com o auxílio da colher para consumi-lo. Também se pode enfiar a mão na cuia
e apertar uma porção de farinha, transformando a emulsão em uma massa molhada.
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Tomar chibé é um ato de confraternização. Receber alguém em casa, muitas vezes,
implica em “tiquarar” a farinha para distribuí-la. Alguém fica responsável por fazer a
divisão para todos. Deve-se sempre retornar a cuia para quem distribui, sob o risco de
ficar com dores estomacais.
A própria origem do sistema digestivo na mitologia ka’apor é explicada pelo
consumo de chibé. Nos tempos primeiros, Uruwatã é quem tinha as plantas cultivadas e
já tomava chibé. Os outros primordiais, Mair, Troto e Kapiõ, não as tinham. Tampouco
tinham ânus. Por isso, quando Uruwatã ofereceu-lhes chibé, sentiram dores de barriga e
vomitaram. Após Uruwatã fazer um ânus para eles, é que puderam beber chibé
normalmente e obtiveram o conhecimento da horticultura.
Uma variante quente dos chibés são os pirões. Quando se come carnes e peixes
cozidos, após um primeiro prato em que os pedaços do bicho são consumidos, sempre se
comem pirões, ou seja, a farinha intumescida apenas no caldo gorduroso, para forrar o
estômago.
Quando as comidas não contêm caldos, como as carnes assadas, a farinha pode
cobrir o alimento ou ser arremessada na boca em um golpe certeiro. A farinha ainda
acompanha as frutas, como quando se esmaga banana nela ou quando se come o
gorduroso pequiá cozido envolto em farinha. Alguns colocam farinha até no café e em
refrigerantes.
Também se faz da farinha o mingau indispensável nos momentos de resguardo,
quando não se pode beber chibé. Outros mingaus, não consumidos durante o resguardo,
são os de tapioca, cará e mandiocaba. Macaxeira, jerimum e batata-doce são comidos em
pedaços. Hoje em dia, os mingaus, exceto o de resguardo, têm sido substituídos pelo café.
O processamento da mandioca é compartilhado no máximo no interior da família
extensa. Balée (1998) indica:
O espaço imediatamente ao redor da casa é o quintal, geralmente mantido
livre de ervas daninhas. Cada agrupamento residencial normalmente tem
a sua própria casa de processamento de mandioca, onde o forno de farinha
(outrora de argila, hoje em dia de cobre) situa-se no alto de um suporte
de adobe. Ali a maioria das mulheres remexe a massa de mandioca sobre
o calor até que se transforme em farinha (u’i), principal sustento calórico
da dieta, normalmente amolecida e bebida com água em pequenas
cabaças como chibé (u’i-tikwar).
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Os grandes fornos de antigamente sustentavam-se em tapicuéns (cupinzeiros),
hoje em dia substituídos pelas trempes de adobe. Em contraste com os tachos de cobre
vindos de fora, as casas de farinha são, em geral, construídas pelos próprios ka’apor.
Dentro delas, há uma alavanca de tipiti ou uma prensa para espremer e coar a polpa, para
depois ser peneirada em um cocho e, finalmente, colocada nos torradores. Uma minoria
de casas de farinha foi feita por mão de obra externa, através de projetos. Assim, em 2018,
uma casa de farinha foi construída junto da Associação no Axingi e outra, em 2019, na
aldeia Piquizeiro.
Nos tempos de Mair, apenas as mulheres trabalhavam. Além de produzir a farinha,
faziam todos os serviços de produção e coleta de alimentos. Os homens só ficavam
prostrados nas redes. Nos tempos do primeiro contato e ainda durante alguns anos, o
processamento da mandioca para produzir a farinha puba era trabalho exclusivamente
feminino. Nos dias atuais, o serviço é o mesmo para homens e mulheres.
Os Ka’apor caçam taiaçus, caititus, antas, veados-mateiros, veados-fobocas,
pacas, tatus, cutias, jabutis, tartarugas, jacarés e outros animais. Antigamente, era vedado
o consumo de capivara. Hoje em dia, algumas pessoas a comem, mesmo sabendo que
podem ter alguma reação ruim na pele. Outrora, também era mais comum o consumo de
duas espécies de rã e do coró de babaçu. Das aves, se alimentam de mutuns, jacutingas,
jacamins e nambus, entre outras. Dos macacos, o mais comido é o guariba, mas também
consomem o cuxiú, o macaco prego e o jupará.
Uma caça ocupa um lugar especial: o jabuti-tinga. Nos tempos primeiros, o jabuti
era uma caça enorme, era matador de gente. Sabia correr e, ao sair em disparada, ia
quebrando as pessoas. Mair não achou bom e reduziu o jabuti, que ficou lento.19 O jabutitinga é a menos perigosa das carnes, consumida pelos pais dos recém-nascidos e pelas
moças após sua primeira menstruação. O jabuti-tinga se opõe ao jabuti-piranga, vermelho
e remoso por comer qualquer coisa no mato. Por ser uma embiara reduzida por Mair, o
jabuti é menos caçado do que coletado. É uma espécie de “fruto animado”, como diz
Huxley.
Tortoises are a kind of animated fruit, for they can be picked up, as one
gathers bacuri, either from the beds they make themselves among the
19

O mesmo mito é contado pelos Parakanã e Aikewara.
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leaves, or under the trees where they come to eat fallen petals and fruits.
Except for manioc flour, tortoises provide the food an Indian most often
eats, and the only food he can eat in seclusion. (Huxley 1956: 183)

Os cachorros têm um papel importante em sua busca, mais do que na perseguição
de outras presas, quando teriam uma eficácia limitada (Balée, 1994: 57). Para transporte
e armazenamento, os Ka’apor fazem alças de embiras (fibras vegetais) e levam os jabutis
à moda de mochilas, que também podem ser penduradas nos troncos ou esteios para
buscá-las mais tarde. O jabuti carrega em si mesmo a sua forma de armazenamento, tanto
pela sua carapaça, como por ser um bicho resistente, que passa muito tempo sem comer.
São como conservas naturais de carne e podem ser deixados em currais próximos das
casas.

Figura 10 – Sarumã-mãi assando carnes da carapaça de jabuti. Estas carapaças são refugo da comida de
mãe e pai de um recém-nascido (no caso seu filho caçula, Iratui, e sua nora, Wa'i Tawa). Mãe e pai de um
pequeno comem as partes moles da base do braço do jabuti, que foram cozidas por Sarumã-mãi. (2018)

Os Ka’apor só matam os jabutis na hora do seu preparo para o consumo. Colocamnos no chão, de barriga para cima, e retiram a parte ventral da carapaça, revelando, assim,
o animal que pode estar, em vão, tentando se esconder dentro de seu escudo. Puxam as
tripas, torram a cabeça e os membros, que podem ser cozidos ou assados. Os restos de
carnes aderentes à carapaça são sempre assados. Pode-se colocar farinha no casco, depois
da retirada das tripas, para produzir um pirão interno à presa, enquanto é assada. Os
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Ka’apor gostam de comer o fígado e os ovos do jabuti, que podem estar em diferentes
estágios de gestação no interior da fêmea. É fácil de sentir quando alguém está assando
um jabuti na aldeia, pelo cheiro característico que exala a carapaça queimando sobre a
fogueira. É igualmente fácil de encontrar várias carapaças já brancas espalhadas por
diferentes lugares da aldeia, que formam verdadeiros “cemitérios de jabutis”.
O jabuti-tinga é uma prestação obrigatória dos homens às mulheres, por ser
alimento essencial durante a menstruação. Ao contrário das outras caças, frequentemente
distribuídas entre várias pessoas, o jabuti em geral não requer reciprocidade.
Nor the tortoises customarily divided up [como as aves] . The tortoise is
a kind of tinned meat, since you can hang it up alive from the rafters for
a week or so without it dying, though it’s better if you build a small cage
on the ground under a cashew tree perhaps, where it can feed on the fallen
fruit. The tortoise represents one of few forms of surplus property the
Indians can accumulate. (Huxley 1956: 86)

Apesar de os jabutis não serem objeto de circulação convencional, Huxley (1956:
74) observa que os chefes recém-empossados distribuíam ensopados de jabutis pela
aldeia, como dádiva simbolizando seu novo cargo.

1.7. Travessia
Os Ka’apor, cujos relatos remetem aos conflitos do final do século XIX, quando
chegaram na jovem fronteira leste do Pará e começaram a atravessar para o Maranhão.
Foram “pacificados” na terceira década do XX. São um povo cuja língua foi afetada pela
língua geral amazônica, talvez até durante o final do século XVIII, talvez quando
estivessem na bacia do Tocantins, segundo a hipótese de Balée supracitada.
Como todo povo contatado antes do estabelecimento de uma política de contato
mais racional, formulada a partir de 1988 e hoje em declínio, perderam boa parte de sua
população com as doenças antes desconhecidas e, com o passar dos anos, perderam parte
de seu território. Primeiro acuados com a invasão que foi incentivada pelo Estado dito
Brasil, desde as rodovias incentivadas pelo governo Kubitschek, passando pelas políticas
de colonização da Amazônia pelo irracional governo da ditadura militar. Por fim, lutaram
e ainda lutam contra a pressão exercida pela criminosa indústria madeireira que atua na
região, invadindo as terras indígenas da Amazônia maranhense.
Apresentados um pouco dos Ka’apor, passo, finalmente, aos surdos.
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2. As pessoas e os sinais ka’apor
2.1. Os estudos anteriores
A língua de sinais ka’apor foi noticiada pela primeira vez em 1966, em um
workshop do Summer Institute of Linguistics. Quem a noticiou foi Jim Kakumasu,
missionário e linguista que viveu entre os Ka’apor. Posteriormente, sua apresentação foi
transformada em um artigo, Kakumasu (1968). Durante vários anos, Kakumasu
continuou sua pesquisa com a língua falada, bem como fazendo proselitismo entre os
Ka’apor. Entretanto, não apresentou novas informações sobre os surdos, tampouco novos
dados sobre os sinais.
Kakumasu (1968: 275) começa seu artigo observando que coletou os dados
principalmente em uma aldeia, chamada capitão Xãtarixã, onde coletou dados entre 19621965 financiado pelo Summer Institute of Linguistics e pelo Museu Nacional. Nesta aldeia
vivia um “mudo”, sendo que para o total da população ka’apor, que estimava em 500
pessoas, existiam 7 “mudos”. Entre os “mudos”, Kakumasu comenta (n.2) o caso de um
menino que com 8 anos perdeu a audição, começando, imediatamente após isso, a
sinalizar, sendo que ele provavelmente já dominava os sinais antes de sua surdez.
O autor comenta sobre uma de suas viagens, realizada em junho de 1965, foi entre
o posto indígena (Canindé, no lado paraense da divisa com Maranhão) passando por
quatro aldeias, chegando até a quinta. Com ele foi um ka’apor “mudo” para ajudar a
carregar sua bagagem. O trajeto realizava-se em 4 dias (o autor não informa se foram a
pé ou montado em jumento). Kakumasu aponta os “mudos” que encontrou no caminho:
uma menina de 5 ou 6 anos na primeira aldeia, uma jovem de 13 ou 14 na terceira aldeia
e um “meio surdo” na quarta aldeia. Tendo ficado na quinta aldeia, comenta que o
carregador surdo não teve problemas para se comunicar com os moradores desta aldeia,
que também conheciam os sinais.
Ao final do artigo, Kakumasu (1968: 280) nota que a língua de sinais continuará
enquanto tiver “mudos” no povo ka’apor, já que é usada para os mudos se comunicarem
com os "falantes" e vice-versa. Somando-se a isso, Kakumasu observa que no posto
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indígena (Canindé) há pessoas do povo tembé que travam contatos frequentes com os
“mudos” e que aprenderam muitos sinais, podendo se comunicar sinalizado.20
Seguindo a bibliografia sobre língua de sinais das Planícies (a qual comentarei a
frente), especificamente o artigo de Voegelin (1958), Kakumasu propõe a existência de
dois níveis de análise na língua de sinais. Primeiro, o nível de composição interna, uma
“gestêmica” [gestemic level], similar a uma fonêmica. Antes de o trabalho de Stokoe
(1960) ter proposto seu modelo “quirêmico” [cheremic], a ideia de aplicação da ideia de
fonema aos sinais já existia entre os linguistas estadunidenses, tanto que Kakumasu
(1968) ignora o artigo de Stokoe (1960), que ainda não tinha muita difusão na época.
Voegelin (1958: 75) diz o seguinte:

The resulting notation for Sign Language promises to provide a
phonemic-like inventory of components which are (1) low in number and
precisely countable, (2) free of semantic involvement, (3, 4) combinable
with regularity on the semantically free level, and also-in very many
sequences-in regular interdependence with components of the
semantically involved level, and (5) are combinable in some sequences
as wholly arbitrary constituents of semantically involved components.

Do nível fonológico, que Kakumasu chama de “gestêmico” (que Stokoe chamará
de “quirêmico”) Kakumasu diz que as características mais importantes para a análise
seriam (1), (2) e (3). Kakumasu não prova ponto por ponto seu argumento, entretanto cria
um sistema de transcrição para estes “fonemas” dos sinais”. Para “demonstrar” suas
unidades gestêmicas, Kakumasu (1968: 279-280) enumera uma lista de 20 itens lexicais.
Entretanto a lista não oferece contrastes sistemáticos do tipo que se esperaria em uma
análise fonêmica.
O mais interessante desta lista é comparar a forma dos sinais, tal como anotados
em 1965 com os sinais atuais. Da lista de Kakumasu apenas um item (FRACO ou MOLE)
não identifiquei em meus dados. O sinal para

BÊBADO

teve sua forma alterada. Tirando

estes dois sinais, todos os outros enumerados se encontram em uso idêntico até os dias de
hoje, exceto por divergência das glosas que eu faria.

20

Sobre o contato com os Tembé, comentarei mais a frente quando falar do surdo Mui.
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O sistema de codificação “gestêmico” de Kakumasu é composto de 20 termos
partes do corpo (sendo 7 destas configurações de mão). Soma-se mais 30 relações de
posicionamento, movimento ou tipo de ação. A ideia de “local agido” (parts of body acted
upon) de Kakumasu, que é a primeira posição no seu sistema indica algo similar ao ponto
de articulação/locação, sendo em seguida anotado a parte do corpo que age.
Como outros sistemas de códigos não-imagéticos para indicar posições
anatômicas o sistema Kakumasu é um tanto quando complicado, como se pode ver no
exemplo abaixo, o qual ilustro com dado por mim coletado na imagem: “A(F10E23)-is to
be read 'make a circle with thumb and index finger while the other three fingers are
clenched'. When this circle is put over the eye, it becomes a sign for a jaguar” (p.276):

Kakumasu apenas esboça a aplicação da ideia de Voegelin, sem uma aplicação
sistemática – tal como fez West (1960) para a língua de sinais das Planícies. Kakumasu
(1968: 280-281) diz que o sistema de notação que ele esboçou no artigo é comparável
com uma notação fonêmica. Sugere que o inventário de símbolos usados não é exaustivo,
mas que o número total de símbolos deve ser finito: tanto partes do corpo quando
movimentos são um número fechado. Poder-se-ia descrever novos itens lexicais com um
estoque básico de “gestemas”. Apesar disto, existem movimentos que não são produtivos
(isto é, que o autor encontrou apenas em um sinal) e que não se comparam com fonemas
da língua falada – que apresentam regularidade e recorrência ampla através de um número
considerável de itens lexicais.
Após indicar a composição dos sinais, Kakumasu observa o “nível sintático” da
língua de sinais, comparando-a com a do ka’apor falado. O segundo nível de Voegelin
seria morfêmico, entretanto Kakumasu oferece uma análise de constituintes de uma
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oração, o encadeamento dos sinais que usa o vocabulário do modelo “tagmêmico” de Pike
– isto é, o nível sintático. Aqui também seus conceitos não ajudam muito o leitor – ele
vala em encaixes sintagmáticos (“tagmêmicos”) como “introdutor”, “relacional”,
“fechamento” etc. O que podemos tirar é que, segundo Kakumasu (1968: 277), a língua
de sinais apresenta uma ordem OSV e tópico-comentário – similar a ordem que ele propõe
para o ka’apor falado – e que em relação outras posições sintagmáticas a língua de sinais
é “muito mais simples” do que as orações faladas.
O importante da argumentação de Kakumasu é antes ele ter visto a língua de sinais
como analisável enquanto um sistema mais do que o uso de sua notação e segmentação
dos sinais. Pois sua notação oferece apenas uma descrição da forma que mais complica
do que ajuda a entendê-los. Sobre a ordem dos constituintes a discussão também se dá em
termos muito genéricos e sem exemplos.
A descrição da marcação do tempo pelos sinais ka’apor de Kakumasu é a parte
mais clara e acertada de seu artigo, sendo inclusive praticamente copiada pelo artigo de
Ferreira (2010: 245-259) que o compara com a língua brasileira de sinais. Infelizmente,
em seus vários anos de pesquisa com os Ka’apor, Kakumasu não voltou a tratar do tema
da língua de sinais.
Anos depois de Kakumasu, entre janeiro e fevereiro de 1982, a linguista Lucinda
Ferreira passou pelos Ka’apor para estudar a língua de sinais. Kakumasu (1968) havia
chamado os sinais ka’apor de “Urubu-Kaapor Sign Language”. Ferreira (1984)
inicialmente adotou o nome, mas, em seguida, designou-a de “Língua dos Sinais Kaapor
Brasileira”. Ferreira (2010: 258. n.2) justifica que, como os Ka’apor vivem no Brasil,
“sua língua deve ser também considerada brasileira, como a língua de sinais usada nos
demais estados do país”. Como as duas designações me parecem impróprias, chamo-a de
língua de sinais ka’apor.
Na época, Ferreira estudava a língua dos demais estados do Brasil, a qual chamou
de “Língua dos Sinais dos Centro Urbanos Brasileiros (LSCB)”. A “LSCB” viria a
reinventada e batizada com outro nome, Libras, ou língua brasileira de sinais, como hoje
a conhecemos.
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A língua brasileira de sinais já era conhecida há muitos anos, mas ainda não havia
linguistas que a chamassem de “língua” e se interessassem em pesquisá-la. Lucinda
Ferreira foi a pioneira em aplicar as categorias da linguística ao que conhecemos hoje
como Libras. Em seus primeiros trabalhos, Lucinda Ferreira apresentou uma comparação
entre a língua de sinais dos Ka’apor e a dos “Centros urbanos”, em um congresso em
1983 em que trata de tempo e espaço (republicado em Ferreira 2010), em dois outros
artigos que contrasta a configuração social das duas línguas e alguns aspectos de suas
estruturas (Ferreira s/d.a; 1984) e em um capítulo comparativo sobre cores.
Portanto, a língua de sinais dos Ka’apor foi tida como objeto possível de estudo
linguístico por Kakumasu antes mesmo de surgir o interesse na língua brasileira de sinais,
inaugurado por Lucinda Ferreira. Isto deve justificar o fato de Ferreira colocar a língua
dos Neobrasileiros urbanos após a língua dos Ka’apor na seguinte passagem:
No Brasil, além da Língua dos Sinais Kaapor Brasileira (LSKB), usada
na floresta Amazônica, no Estado do Maranhão [...] há também a Língua
de Sinais dos Centro Urbanos Brasileiros (LSCB), utilizada por surdos
brasileiros nas atividades sociais em que o português não é exigido
(associações de surdos, encontros familiares ou de amigos, atividades
profissionais onde há a presença de um certo número de surdos). (Ferreira
s/d.b).

Os trabalhos Similarities & differences in two Brazilian sign languages (Ferreira
1984) e At least two sign language in Brazil… (Ferreira s.d.a) apresentam basicamente o
mesmo conteúdo, também citado em Ferreira (2010). Faço a seguir uma síntese de suas
conclusões.
Ferreira relata nestes trabalhos que realizou sua pesquisa principalmente na aldeia
Sarapozinho, com um menino de uns 10 anos, chamado Maku (sobre o qual falarei mais
adiante) e em outra aldeia onde havia um adulto surdo. Entretanto observa que em
diferentes aldeias mesmo que fossem “distantes” uma das outras, a língua era conhecida
– pela presença atual ou pretérita de surdos. Ferreira calcula que existisse então 5 surdos
e uma população que deveria ser menor que 500.
Sobre a “língua de sinais dos centros urbanos”, Ferreira relata a certeza de que ela
era a mesma em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina – que não se
sabia a extensão do uso dela em todo o território do Brasil. Ferreira enfatiza o contraste
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entre os “padrões sociais de uso” das duas línguas de sinais. As línguas urbanas teriam
um uso preferencial dos surdos entre si, sendo uma parcela menor de sinalizantes os
ouvintes parentes destes surdos.
Os surdos de São Paulo sofreriam com o desprestígio de sua forma de
comunicação e existiria uma grande separação entre os surdos e os ouvintes. A língua
oral (no caso, o português) era vista como a única forma de ser uma pessoa bem sucedida.
O português era ensinado como o meio legítimo de educação também, segundo a
educação oralista, que visa(va) fazer os surdos vocalizarem e aprenderem a ler lábios,
bem como dominarem a língua escrita. Em contrapartida, a língua de sinais presente na
cidade de São Paulo era amplamente desconhecida dos ouvintes do local.
Assim, os surdos são obrigados a tornarem-se bilíngues – em sua língua
marginalizada, desprestigiada, e na língua em que deveriam emular algum sucesso, o
português. Em contrapartida o uso “livre” da língua de sinais urbana é limitado pelo lugar:
em clubes e associações próprios da comunidade de surdos de São Paulo a língua é usada.
Isso determinaria a separação entre este mundo específico, comum dos surdo, um mundo
surdo em oposição a um outro mundo, o mundo ouvinte, de uso do português – o qual
esperava-se que os surdos se adequassem de alguma forma. Ferreira observa ainda que as
mulheres surdas de São Paulo são especialmente afetadas pelo efeito de legitimidade do
português e que não sinalizam em público pois seria “feio” o uso da língua de sinais.
Estariam assim desconfortáveis com o meio de comunicação mais indicado a sua
condição.
Entre os Ka’apor, o uso apresenta um padrão diverso. São os ouvintes deste povo
que são bilíngues, e não os surdos como no meio urbano. A maioria ouvinte que aprende
a língua no contato com os surdos, com os quais buscam se comunicar. Como entre os
Ka’apor não havia o estabelecimento de escolas, não existia educação “especial” e não
eram forçados a aprenderem a língua ka’apor oral. Os surdos ka’apor não buscam
aprender a língua falada. Também não há influência do ka’apor oral nos sinais ka’apor
tal como existe na língua que viria a ser a Libras – onde muitos sinais são formados
através do alfabeto manual, onde ó sinal FAMÍLIA apresenta a letra F, CÉU a letra C e assim
por diante. Entretanto, diversamente de como discutirei nesta tese, Ferreira não compara
os sinais ka’apor com os gestos dos ouvintes.
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Nas cidades, a expectativa explícita de uma pessoa era falar bem, sendo os surdos
desviantes, que deveriam achar uma forma de superar o obstáculo de percepção e
produção dos sons da fala. Ferreira observa que entre os Ka’apor a surdez não tem
consequências tão trágicas. Se alguém não escuta, isto não leva a um isolamento social e
a um impedimento de desenvolver a língua de sinais. Por isso, Ferreira observa que
embora o mundo do surdos ka’apor possa ser diferente do dos ouvintes, há uma grande
interseção entre eles. A pessoa surda ka’apor não é considerada portadora de uma
deficiência que deve ser manejada, mas alguém que requer uma modalidade específica de
comunicação. Assim, não surgiria o mal-estar consigo mesmo causado pela surdez.
Ferreira observa que o pequeno Maku dançava e cantava coletivamente, sem
ninguém o achar estranho – mesmo que a melodia de seu canto não correspondesse ao
canto dos ouvintes, Maku dançava no ritmo e tocava maracá.
Segundo Ferreira, a palavra maku ‘surdo’ não teria o peso de preconceito como
surdo em São Paulo. A palavra surdo era evitada tanto que usavam um eufemismo
substitutivo na educação, dizendo que as pessoas eram “deficientes auditivos”. Em São
Paulo, os surdos aprendem que não é bom sinalizar e os ouvintes pensam que os surdos
deveriam aprender o português para se integrarem, comunicando-se com os ouvintes.
Assim a própria ideia de ouvintes aprenderem língua de sinais para se comunicarem com
os surdos seria inconcebível na cidade. Entre os Ka’apor, a sinalização tem prestígio o
suficiente como meio de comunicação.
Ferreira generaliza a situação de São Paulo, congruente com as observações de
Lunde (1956 em Stokoe 1960) sobre a situação estadunidense e diz que seria uma situação
da “cultura Ocidental”. Neste contexto, os surdos sempre estariam entre dois mundos, um
mundo ouvinte onde recebem a educação da língua oral, única língua totalmente aceitável
enquanto tal, e o mundo surdo onde as atividades sociais são espontaneamente e
livremente sinalizadas.
Sobre a forma das duas línguas de sinais, Ferreira faz alguma observações gerais
como o fato de existirem mais sinais de uma mão só entre os Ka’apor do que em São
Paulo e de o espaço de sinalização (onde a mão é posicionada para realizar o sinal) ser
maior na língua de sinais ka’apor. Quanto ao sistema pronominal, composto por
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apontamentos, Ferreira observa que o sistema das duas línguas são praticamente iguais e
que os nomes próprios são formados por características distintivas das pessoas.

Em um capítulo de seu livro, Ferreira (2010: 159-169) observa que não há sinais
para cores na língua de sinais ka’apor. Somando-se a este fato, observa que em outras
línguas de sinais não há um sistema de “termos básicos” tal como foi definido pelas
hipóteses de Kay (1975) para as línguas orais.21 Segundo Ferreira, a modalidade gestual
não favoreceria este tipo de característica. Assim as línguas de sinais apresentam poucos
sinais para cores ou não apresentando nenhum termo para cor.

Além dos trabalhos de Kakumasu e Ferreira, que tratam explicitamente da língua
de sinais ka’apor, há informações sobre os surdos nas etnografias de Francis Huxley e
Darcy Ribeiro22. Huxley (1956: 39) fala sobre um ka’apor chamado “Engaí”, nome no
qual rapidamente pode-se reconhecer a palavra jɛʔɛ̃ŋai ‘mudo’. Sabe-se, pelos diários
publicados pouco antes da sua morte (Ribeiro 1996), que Darcy Ribeiro conheceu surdos
entre os Ka’apor, como a velha Nambu, o adulto Japiai e o pequeno Tamarã. Nunca
escreveu nada específico sobre os surdos, além das notas em seus diários. Entre 1958 e
1959, Vladimir Kozák gravou uma cauinada ka’apor, realizada na aldeia do finado
capitão Apĩ. Além do ritual, Kozák registrou várias imagens, em fotos preto-e-brancas,
diapositivos coloridos e vídeo, sendo que o personagem central do filme foi o surdo
Japiai, de quem tratarei adiante.
Vários surdos com quem Ribeiro e Huxley interagiram já eram adultos. A mais
velha entre as citadas é Nambu, que Ribeiro (1996: 189) calculou ter uns 60 anos em
1950. Portanto, nascida por volta de 1890. Tendo em vista a idade destes surdos no final
21

Mais adiante, buscarei expandir a argumentação de Ferreira sobre as cores, mostrando que, de
um lado, na língua de sinais ka’apor há um sinal para designar “ter cor” e que, de outro, que
segundo Wierzbicka seria argumentável que existem línguas faladas sem termos para cores. A
própria categoria “cor” é algo próprio de certas línguas, como o inglês, que dão importância para
o conceito. As línguas de sinais (e os gestos) não apresentam um meio eficiente para representar
as cores de forma imagética.
22
Enquanto antropólogo do Serviço de Proteção aos Índios, Ribeiro esteve entre os Ka’apor em
duas viagens, do final de 1949 até abril de 1950 e em 1951. Ribeiro (1954 [1974]: 32) tinha a
intenção de fazer uma terceira viagem, mas nunca mais voltou aos Ka’apor. Huxley acompanhou
a segunda expedição de Ribeiro.
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dos anos 1940 e 1950, pode-se inferir que a língua de sinais já existia desde o início do
século XX ou mesmo antes.
Estas evidências são contrárias à suposição de Balée (1979), pela qual a população
surda poderia ter sido resultado do efeito danoso do Agente Laranja usado pela empresa
Swift no desmatamento. Mais recentemente, Balée (1998) apontou outra causa da surdez:
[...] os Ka'apor são lingüisticamente peculiares na Amazônia por terem
uma linguagem padrão de sinais, usada para a comunicação com os
surdos, que até a metade dos anos 80 compunham cerca de 2% da
totalidade de sua população. A incidência de surdez deveu-se
evidentemente à bouba neonatal e endêmica, que foi erradicada.

Em 1968, Kakumasu contava sete surdos (1,4%) numa população de
aproximadamente 500 pessoas. Para o ano de 1983, Ferreira (1984: 45) calculou uma
queda demográfica: o povo ka’apor contaria com menos de 500 pessoas. Destas, cinco
eram surdas (mais de 1% da população).

2.2. Os sinais, os ouvintes e os surdos
Atualmente, a língua de sinais é utilizada por um número de 13 a 15 surdos,
distribuídos em cinco aldeias: Xie, Axingi, Ama’y ty renda, Bacurizeiro e Ximborenda.
Digo “de 13 a 15”, uma cifra baixa, entretanto incerta, porque não conheci a aldeia
Ximborenda, ondem moram vários surdos. Por motivos de política interna, as lideranças
dessa aldeia se isolaram em relação às aldeias que frequentei. Na aldeia Ximborenda,
havia também um “antropólogo”, articulador das lideranças locais, que não queria a
presença de pesquisadores no local.
Na aldeia Xie, há dois surdos, Irasui e Maku, numa população total de 114
pessoas. Na aldeia Axingi, há cinco surdos: Jarara Pirã, Kaka Putyr, Panhuwa Putyr, Didi
e Parawa’yhu. Esta aldeia contava com 495 habitantes no final de 2018 (mais uns vinte
bebês ainda nas barrigas das mães). Estes sete foram os surdos que conheci. Além deles,
na aldeia Turizinho, conheci Pororo, uma jovem que tem paralisia parcial na metade do
corpo. Como Pororo não consegue controlar totalmente sua boca, sua fala não é fluente.
É por isto que utiliza alguns sinais para se comunicar, embora seu uso se diferencie do
dos surdos.
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Na aldeia Bacurizeiro há a surda Serĩ, já idosa e viúva. Na aldeia Ximborenda
moram Kaĩ, Kapikuru, Itãi e outros. Estes ainda não conheço.
A população das aldeias onde moram surdos soma mais de 1.000 pessoas, sendo,
aproximadamente, metade da população da TI Alto Turiaçu, estimada entre 2.000 e 2.300
pessoas. Do total de habitantes, é difícil contabilizar exatamente os ouvintes sinalizantes,
fazer o levantamento de quais ouvintes sabem os sinais e qual sua proficiência.
A língua ka’apor de sinais é utilizada com os surdos, nas aldeias em que há surdos
e nas que os surdos visitam. Entretanto, os ouvintes são peça fundamental da base social
da língua, pois constituem a maioria dos sinalizantes. Se os surdos são sinalizantes por
condição física, os ouvintes o são pela condição social que os liga aos seus patrícios
surdos. Em contraposição, os surdos não têm nenhum acesso à língua falada.
Pode-se dizer para a língua de sinais ka’apor o mesmo que foi dito para a língua
de sinais de Ban Khor, uma vila do nordeste da Tailândia, de que tratarei no capítulo
seguinte:
While deaf people were crucial for the emergence of BKSL [Ban Khor
sign language], both deaf and hearing villagers have been vital for its
maintenance. Unlike […] speech communities […] where deaf people
are expected to make linguistic accommodations (e.g. learn to speak or
write the dominant language or use an interpreter), in Ban Khor,
significant linguistic accommodation is made by hearing people who
acquire the local sign language. This unusual [sic!] sociolinguistic
dynamic – a hallmark characteristic of the language ecologies of
communities where village sign languages develop – is crucial for the
spread and maintenance of village sign languages. […] The claim here is
not that all villagers are fluent in BKSL, but rather that a significant
portion of the village population was exposed to and developed some
degree of competence in the local sign language. (Nonaka 2012a: 285;
302, n. 9).

Há diferentes graus de competência na sinalização entre os ouvintes. Algumas
pessoas dizem que não sabem sinalizar. Entretanto, ao encontrar um surdo, sinalizam. Ao
menos, sabem alguns sinais básicos. Assim eram, por exemplo, Rossi e Merã Pirer, da
aldeia Axingi, que diziam não dominar a língua, mas conheciam um vocabulário gestual
básico.
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Outro exemplo é Moro. Sua esposa, Xirara, é prima paterna do surdo Pepẽ, com
quem conversa eventualmente. Outros primos têm contato mais regular com Pepẽ. Moro
tinha contatos eventuais com Pepẽ no Xie. Na aldeia natal de Moro, Ximborenda, vive
sua madrasta, também surda, e, em 2018, ele e Xirara foram morar na aldeia Axingi, onde
há vários surdos. Assim, em todos esses lugares, Moro teve contato com surdos e
sinalizava com eles. Apesar disso, Moro dizia que não era totalmente competente nos
sinais.
Existem diferentes profundidades temporais e regularidades na convivência de um
ouvinte com surdos – sejam aparentados, vizinhos ou amigos. O contato pode ser mais
recente, quando um ouvinte passa a conviver regularmente com um surdo depois de
adulto. Outros interagem com algum surdo desde o nascimento. Alguns têm contato
intermitente com surdos que veem ocasionalmente. Há os que interagiam frequentemente
com finados surdos em outras épocas, mas que atualmente não convivem com um surdo.
Assim, o contato atual esporádico com surdos não significa, necessariamente, menor
profundidade de uso dos sinais, que pode ter sido frequente outrora. Valdemar, morador
da aldeia Xie, sabe sinalizar, entre outras coisas, por ter tido contato com o finado surdo
Maku Jaxi que se casou com sua cunhada (isto é, irmã de sua esposa). Eventualmente,
Valdemar interage com Pepẽ e convive regularmente – embora não diariamente – com
Maku.
Antigamente, Petrônio, tio materno de Valdemar, também convivera com o finado
Maku Jaxi, no Posto Indígena Canindé. Hoje em dia, ele mora na aldeia Turizinho, que
fundou para afastar madeireiros e fazendeiros. É esta aldeia que, com frequência, visita
sua prima-irmã Filomena, da aldeia Xie, para passar um tempo junto da família de
Petrônio. Junto a Filomena, vem seu neto surdo Pepẽ. O surdo também vai sozinho para
Turizinho, para festa ou estudos, pousando na casa de Petrônio. Hói conviveu outrora
com o mudo Japiai, seu avô classificatório, e atualmente sempre conversa com o mudo
Tehi, seu cunhado (isto é, esposo de sua sobrinha cruzada).
Por isso, mesmo em aldeias sem surdos, como o caso de Turizinho, há ouvintes
competentes na sinalização. O mesmo acontece na aldeia Paraku’y, onde não há surdos,
mas há ouvintes que sabem a língua de sinais, tanto pela proximidade geográfica com a
aldeia Xie, como pelo fato de Paraku’y descender de Xie.
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Algumas pessoas que não se aventuram no ka’apor falado travam diálogos em
sinais. Esse era o caso de Júlio Cezar, um maranhense rodado que trabalhou por algum
tempo em Xie para Valdemar. Volta e meia, Júlio Cezar se arriscava a conversar em sinais
com Irasui/Pepẽ.
Raimundão, oriundo de um mocambo da baixada maranhense, vive há muitos
anos integrado ao povo ka’apor, casado com uma tembé, Maria Creuza. Todos os filhos
deste casal são falantes nativos de ka’apor, do mesmo modo que seus genros, noras e
netos. Raimundão e Maria Creuza entendem o ka’apor falado, mas não se arriscam a falálo. Entretanto, Raimundão sinaliza com Pepẽ e contou que conviveu com outro surdo
ka’apor, Mui.
Entre os Ka’apor, não há uma interação privilegiada entre surdos, em detrimento
dos ouvintes, isto se deve, em boa parte, pelo pequeno número absoluto de surdos. Não
existe uma “comunidade surda” ou um “povo surdo” inserido na sociedade ka’apor.
Inclusive, os ouvintes é que servem de modelo de aquisição dos sinais pelos surdos.
Somado a isto, alguns dos sinais existem na fala dos ouvintes como gestos (ou vice-versa).
Esta forma de língua de sinais – de meios não-institucionais – foi chamada de
“língua de sinais de aldeia” ou “rural”. Devido ao seu uso compartilhado entre surdos e
ouvintes, a língua de sinais ka’apor pode ser classificada como uma “língua de sinais
compartilhada” (shared sign language) (Nyst 2012) ou uma “comunidade de
fala/sinalização” (speech/sign community) (Nonaka,2014). No capítulo seguinte, tratarei
mais detalhadamente das definições e classificações das línguas de sinais por sua “base”
sociológica.
Na sequência, apresento os surdos ka’apor que conheci e seus principais
interlocutores, de modo a retratar os usuários da língua de sinais. Em seguida, na subseção
“Categorias”, apresento algumas palavras e seus sentidos, principalmente do ka’apor
falado, que fazem parte do domínio semântico da comunicação e da língua de sinais.
Antes disso, devo fazer uma pausa para um aviso. Uma ponderação sobre certas
palavras do português para designar os surdos.
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2.3. Ponderação sobre os termos “mudo” e “surdo”
O uso da palavra “mudo” ou “mudo-surdo” em meu texto, talvez, surpreenda
alguns Surdos e seus colegas ouvintes, que consideram o termo depreciativo. Para eles,
esses termos são usados por desinformados preconceituosos. Igualmente ruins seriam as
opções “surdo-mudo”, “deficiente auditivo” ou o informal “mudinho”.
A palavra correta seria “surdo”. Este é o endoetnônimo de algumas das pessoas
sem audição (ou que escutam pouco) e que, em geral, são moradoras de cidades e que
aprenderam uma língua de sinais em contexto institucional, escolas ou associações. Estes
Surdos se vinculam a uma história internacional de luta institucional que estabeleça suas
línguas de sinais como meio de instrução e meio de comunicação legítimo. Buscaram ou
buscam nacionalizar como língua oficial. Reivindicam uma “educação bilíngue”, em que
a língua de sinais seja usada nas aulas e que a língua falada nacional (como o português)
seja ensinado como segunda língua, de preferência na modalidade escrita.
Este é o caso da língua brasileira de sinais (Libras) que recebeu este nome
recentemente, há poucas décadas e, em 2002, virou uma entidade legal, reconhecida pelo
Estado dito Brasil. Como citei acima, na época do trabalho de Lucinda Ferreira na década
de 1980, ainda não existia a reificação e defesa da “Libras”, visto que a autora citava a
alguns poucos “centros urbanos”, como locais próprios de sua análise. Os “Surdos” são,
portanto, uma entidade coletiva criada e imaginada no contexto da política identitária e
linguística, sendo que reivindicam mesmo macroentidades como uma unidade social
própria – “Comunidade Surda” – e modos de interação e identificação específicos –
“Cultura Surda”.
Os Surdos abominam a palavra “mudo” ou o composto “surdo-mudo”. Dizem que,
do ponto de vista físico, podem “vocalizar” e, por isso, não são mudos, mas apenas surdos
(ou Surdos). Mesmo que alguns sejam mais “surdos” do que outros, no sentido
audiológico, o que interessa é a identificação através da língua de sinais e de sua
comunidade. Dizem que é ofensivo, pejorativo e inexato falar em “mudo” ou “surdomudo”.
Há copiosos exemplos em que surdos esclarecem os novatos e os preconceituosos
para não perpetuarem o uso errôneo das palavras (em uma língua falada, como no
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português). Vou comentar dois vídeos de youtubers surdos. Tainá, em seu canal Visurdo,
inicia um vídeo colocando o que ela considera uma das maiores dúvidas dos ouvintes:
“Todo surdo é mudo?”23. Então ela responde:

cabeça.NEG_____________________________________________________

X(todo surdo é mudo?)

SER

MITO

‘Este é um mito.’

Durante toda a sentença (“Este é um mito”), Tainá mantém o “não” com o balanço
de cabeça, na transcrição acima, em velocidade diminuída. O não de balanço de cabeça
começou com uma “cara de não” saliente, feita com um aperto do canto direito do lábio
e um leve abaixamento de sobrancelhas. A cara de não vai perdendo seu caráter distintivo
no decorrer da sentença. Tainá não está negando a sentença concomitante (“este é um
mito”), que ela articula com as mãos, mas a sentença anterior (todo surdo é mudo?).
Tainá explica que “mudo” é uma palavra antiga, usada em uma época ultrapassada
e por pessoas que não tem conhecimento real sobre os surdos. Diz que alguns ouvintes
pensavam que os surdos, por não ouvirem, não conseguiriam falar. Tainá explica que
“mudo” é que não consegue gritar, falar, emitir sons, como resultado de doenças nas
cordas vocais. Tainá alerta que surdo-mudo é um “mito”, não no macabro sentido

“Surdo é Mudo” canal Visurdo, URL: https://youtu.be/B4N3RnQURYo ; o canal também já atingiu
repercussão na TV.
23
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bolsonarista atual, tampouco no belo sentido estruturalista, mas no sentido depreciativo:
“surdo é mudo” seria uma fabulação absurda, uma crença mentirosa. Os surdos têm vozes,
podendo gritar, rir e emitir sons. O surdo Leonardo Castilho24 explica a mesma coisa:
“Sabe, a sociedade sempre chama os surdos de mudos. Por quê? Surdo tem voz!”. Os
surdos podem ter uma articulação oral, como é o caso do próprio Leonardo.

SURDO

MUDO

Os surdos (ou seus colegas informados25) censuram os equivocados, leigos mal
informados, e os convidam a deixarem de falar “mudo”. Aqueles que forem entrar no
Mundo Surdo, devem excluir “mudo” de seu vocabulário – tornam-se Surdos ou Ouvintes
esclarecidos.
Num dicionário online de Libras, o exemplo da entrada “mudo” é um aviso para
não confundir surdez com mutismo: “PESSOA TOD@ PENSAR SURD@ MUD@
FALAR NADA. Todos pensam que os surdos são mudos, que não falam”26. Os Surdos
desprezam o composto “surdo-mudo”. Portanto, na atual luta por classificação dos surdos
em instituições, o modo correto de nomear se ligaria a uma definição dos usuários de
línguas de sinais “Os que não escutam” em vez de “Os que não falam”. São surdos, não
surdos-mudos, nem mudos.
Nas aldeias ka’apor, é comum ouvir em português a palavra “mudo” ou o
condescendente “mudinho”. Enquanto os Surdos urbanos enfatizam que saber vocalizar,
os Ka’apor dizem que os “surdos” são os que apresentam “vocalização ruim”. Em
Ka’apor falado, usa-se a palavra jɛʔɛ̃ŋai, que significa ‘vocalização ruim’. É uma
cristalização da composição jɛʔɛ̃(*ŋ)-ai ‘vocalizar-ruim’. De fato, o mapeamento de

“Os Surdos têm voz” no canal de Drauzio Varella, URL: https://youtu.be/Bcq6GPyMfPo.
Ver por exemplo o vídeo “Surdo Mudo?”, no canal Munevi, da psicóloga ouvinte Luíza, URL:
https://youtu.be/R0g1Q4NzW30.
26
http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/
24
25
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jɛʔɛ̃ŋai não corresponde nem a mudo (o que não falaria) nem a surdo (o que não ouve).
Nas aldeias, quando se fala em português, usa-se “mudo”.
Embora seja fato que os surdos saibam vocalizar, não creio que a palavra “mudo”
em si contenha a carga negativa como no inglês dumb, língua falada de onde a
argumentação dos Surdos parece derivar. Às vezes o tom de explicação é quase de
obviedade, entretanto, a palavra “surdo” também não é livro de valores negativos, como
na expressão “diálogo de surdos” ou quando alguém não presta atenção e se pergunta de
forma agressiva “VOCÊ É SURDO?!”.
Uma glosa melhor para a palavra jɛʔɛ̃ŋai seria muito grande: “o que fala/vocaliza
de forma imperfeita”. O “mutismo” para os Ka’apor não é a impossibilidade de
vocalização, mas a imperfeição da vocalização esperada. Como comentarei em 3.12
(“Categorias”), a vocalização (jɛʔɛ̃) não é um atributo específico dos humanos.
Além disso, não é uma preocupação dos surdos ka’apor serem chamados de
jɛʔɛ̃ŋai, já que não escutam a palavra, nem têm meios de acessá-la. Tampouco há uma
política de estigmas e identidades. Os ouvintes, por sua vez, sabem que os mudos-surdos
são capazes de vozear, pois os usam vocalizações e gritos para chamar atenção dos
ouvintes. Ainda há outra palavra para ‘mudo’, maku, que não tem mapeamento imagético
claro. Embora os surdos entre os Ka’apor estejam “incluídos”, os Ka’apor não são mestres
de “acessibilidade” e “inclusão” nos termos que os Surdos urbanos esperam, de
preocupação com direitos e com a comunicabilidade.
Na língua de sinais ka’apor, o que corresponde a jɛʔɛ̃ŋai é glosado visualmente
como ‘ouvido fechado’: com a ponta do indicador na entrada do ouvido externo, faz-se
alguns movimentos circulares, como quando alguém fecha uma tranca com chave.
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Figura 11 - Sinal para SURDO por Tehi

Este sinal pode ser glosado em ka’apor falado como i-pɪʔakʷaɾ-jɪ-kɪna ‘3-ouvidointransitivizador-fechar’ “o que tem ouvido fechado”. A expressão i-pɪʔakʷaɾ-jɪ-kɪna
também descreve a diminuição de audição, como quando a audição começa a diminuir
conforme a idade avança. Portanto, há certo descompasso entre a palavra jɛʔɛ̃ŋai se
comparadas com o sinal SURDO na língua de sinais ka’apor que indexa o ouvido.
No Piauí, estado vizinho ao Maranhão, há um lugar chamado Várzea Queimada
(zona rural do município de Jaicós), onde se usa outra língua de sinais, chamada de “cena”
(Pereira 2013). Aí, também, em português os “surdos” são ditos “mudos” e o sinal para
SURDO

é articulado na entrada do ouvido:
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Figura 12 - O sinal para SURDO usado numa gravação de uma muda em Várzea Queimada também tem
como base imagética o ouvido (https://youtu.be/aN5qwY_X1IM), sendo idêntico ao sinal ka’apor (a mão
esquerda na frente não faz parte do sinal).

Um sinal de uma língua de sinais mais longínqua, dos judeus da cidade de Gardaia,
está mais de acordo com a ideia de MUDO:

Figura 13 – sinal para mudo na língua de sinais de Gardaia (Lanesman 2016: 44)

Apesar deste mapeamento imagético de MUDO, os judeus de Gardaia sabiam que
os “mudos” eram capazes de vocalizar. Um relato da comunidade deixa isto claro:

Although these people were completely deaf, they were mute only to the
extent that they could not reproduce articulate sound, words that is. …
Nevertheless, they were extremely noisy. By groaning, grunting,
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squealing and yelling at the top of their voices, they called attention to
themselves and the ideas which they tried to express by gestures and
grimaces. (Briggs & Guède, 1964: 12 apud Lanesman & Meir 2012a:
158)

Eu uso eventualmente “mudo” como no português dos Ka’apor falantes. Além
disto, em outros lugares como Várzea Queimada e Gardaia, que criaram condições
favoráveis à difusão e ao uso dos sinais, a palavra “mudo” é utilizada sem pressupor falta
de capacidade vocal ou rebaixamento moral dos surdos.
Do ponto de vista biomédico, o fenômeno “mutismo” é muito abrangente,
designando várias afecções diferentes que causam sintomas de disfonia ou afonia, entre
eles, lesões na estrutura ou no sistema de controle do aparelho fonador. Isso vale também
para a “surdez”: “O termo ‘surdo’ é vago, ou melhor, é tão abrangente que nos impede de
levar em conta os graus de surdez imensamente variados, graus que têm uma importância
qualitativa e mesmo ‘existencial’.” (Sacks 1989 [2010]: 17).
Feito este adendo sobre o uso e a correção das palavras para designar os mudossurdos, volto agora para o caminho principal, para apresentar os surdos-mudos ka’apor.
Começarei com Irasui, morador da aldeia Xie.

2.4. Irasui (ou Pepẽ)

A ORIGEM DO MUTISMO DO JACARÉ (COMENTADA PELO AVÔ DE IRASUI)
É comum ouvir as pessoas comentarem “O sol está quente!” (waɾahɪ haku ou
haku-ahɪ). É claro: isto ocorre, sobretudo, na época em que os rios estão baixos, tempo
de pouca chuva. É neste período que a frase é ouvida diariamente. Quando era eu que
tomava a iniciativa e dizia isto, sugeriam-me tomar banho para me refrescar um pouco...
Mati, avô do mudo Irasui, contou sobre o calor do velho Sol e a origem do jacaré,
associando-a ao mutismo:
O Velho Sol (waɾahɪ-ɾamũj ‘sol-avô’) é como gente e é homem forte. Com rosto
grande e avermelhado. Diariamente, sua esposa prepara-lhe mingau de farinha (uʔi-

72

jɪk ‘farinha-mingau’). Prepara o mingau demais de quente: fervendo mesmo! Sol toma
bem, sem queimar a língua. Mais quente, ainda mais escaldante na fervura, é o mingau
de tapioca (tɪpɪʔak-jɪk ‘tapioca-mingau’27). O mingau de tapioca esfumaça de tão
quente. O sol bebe sem problemas. Este é o mingau da estação seca: o sol bebendo seu
coité de tapioca, que de tão quente pela a língua. A papa de tapioca torna os dias de
sol duro, quentes mesmo. Por isso, um jeito de comentar o calor que nos assola é: “Eia!
Sol comeu mingau de tapioca!” Assim os finados antepassados falavam e contavam. É
isto que deixa o verão realmente quente. No tempo-do-aguaceiro (aman-ʔar ‘chuvaperíodo’), estação de chuva e rio cheio, o Sol fica tomando mingau de banana (pakɔjɪk ‘banana-mingau’) e, assim como a banana, o Sol fica mole (mɛmɛk) e fraco (pitu).
Por vezes, quando não há mingau, o Sol come brasa mesmo para manter seu calor.
Antigamente não havia jacaré – a embiara. Só tinha gente-Jacaré. O avô do
jacaré era gente. Certa vez, bem de manhã cedinho, o Jacaré foi ter com o Sol:
– Pɛjuɾ sakta mi tĩ! – disse Sol, recebendo-o.
– Ajata tĩ!
– Senta, primo. – O Jacaré era como primo-irmão para o Sol.
Diz-se que disseram que a esposa de Sol estava cozinhando o mingau de tapioca.
Direto do fogo, tirou aquele mingau pelando. Fervia, borbulhando PU-PU-PU, demais
de quente e fumaçando muito. A cunhã jogou direto na cuia de Sol: TCHUUUU! Deu
para seu esposo, e Sol nem esperou: KU-KU-KU. Bebeu tudo. Sol bebeu em vários
goles, engolindo o mingau como se ele fosse frio.
Sol questionou Jacaré sobre como queria tomar o mingau. Que queria do mesmo
jeito, muito quente, Jacaré respondeu.
– Eu sou assim de igual, Sol! De igual a ti. Sou que nem você, parecido com
você! Eu como também mingau de tapioca quentíssimo! Quente-pelando eu engulo!
O ancestral do Jacaré queria ser igual ao Sol, pois eles eram como irmãos.
Jacaré disse que seria forte (pɪɾantã) da mesma forma que o Sol.

27

Tapioca se faz ralando mandioca. Depois coa-se a mandioca ralada, joga água e deixa decantar. Depois
de decantada, tira a água que está cobrindo a tapioca: está lá a tapioca para fazer mingau. Mingau de tapioca
é puçanga para deixar homem com potência sexual. Viagra ka’apor, tem que tomar cuidado para não
cotucar demais a mulher, com o tanto de fogo que o homem fica. Não é bom para mulher grávida comer o
mingau de tapioca, se não o olho da criança que vai nascer pode ficar branco. Segundo Pari (Huxley 1956:
158), não se fala o nome do mingau de tapioca, pode chamá-lo de “mingau de cutia”. Devo adicionar que
o cutia é conhecido por ser um bicho tarado.
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O ancestral do Sol fez uma repitota: bebeu mais uma cuiada do mingau, pois
estava se mostrando muito para as moças jovenzinhas. Então, o Sol ancestral deu uma
cuia de mingau para Jacaré:
– ‘Tá aqui, camarada!
O Jacaré começou a beber o mingau. Mandou para dentro da goela.
Chacoalhou a cabeça duas vezes, enquanto dava goles. Com a quentura, sua língua
doeu. Sua língua já começou a cair, virou para dentro: TEM! Não aguentou a quentura
que passava por sua garganta: AAHHHHH! AAHHHHH! AAHHHHH! Assim gritou. E
sua língua TIK! para fora. Vendo isto, o Sol disse: “Vá para o rio!”. E o Jacaré correu
em direção à água. Antigamente, nem não tinha nada de jacarés nas águas. Não havia
jacaré (o bicho) nesta época.
Depois que sua língua caiu, o ancestral do Jacaré pulou TCHUU dentro do rio.
O Sol foi olhar e o Jacaré só falava “AUN!... AUN!... AUN!...”, pois já não tinha mais
língua. O Jacaré-Abaetê se transformou em jacaré-jacaré, a embiara. Sumiu pelo rio.
Sua descendência está até agora pelos igarapés. Por isso que a língua do bicho jacaré
é pequenininha, deste tamanhozinho assim, pequeninho.
Quando a mulher começa a ficar buchuda, quando acaba de pegar barriga por
causa de gravidez, se ela come carne de jacaré, seu filho não vai falar: vai ser mudo
(jɛʔɛŋai).
Esta é a explicação da origem do bicho jacaré e sua aplicação ao contágio
alimentar. Após contar o causo do jacaré em sua casa, Mati, avô do mudo Irasui, me
explicou que por isso Irasui é assim, não fala. Iranete, filha de Mati, comeu carne de
jacaré quando começava a crescer sua barriga de grávida. Resultado: ela partejou um
surdo. Esta foi a argumentação de Mati, mais conhecido como Sarumã-ru, seu
tecnônimo.
Como o resultado de especular causas e razões não precisa ser único, a causalidade
e os motivos identificados podem variar. Ao contar sobre o jacaré quando este ainda era
gente, Sarumã-ru deu a explicação por contágio alimentar da época de gravidez: o que se
come altera o que se gera. No dia seguinte, Sarumã-ru concordou com a esposa quando
esta formulou uma outra hipótese: o neto nasceu mudo não por contágio, mas por
descendência. Sarumã-mãi, avó de Irasui, colocou o seguinte pensamento: Irasui deve ser
assim porque puxou (hɪkɪj) um irmão mudo de Apĩ, o bisavô paterno do menino (pai de
Jupara, seu outro avô pelo lado paterno).
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Em seguida, Mati observou que era curioso o fato de que não conhecia mudos
entre os Tembé. Lembrou de ter ouvido falar que os Tembé sabiam algum tipo de cura
que fazia debaixo da língua. É com esta terapia que eles deveriam recuperar a fala dos
mudos.
SOBRE IRASUI/PEPẼ
Fui até os Ka’apor para conhecer os surdos. O primeiro deles foi Irasui /iɾasui/. É
um jovem surdo que mora na aldeia Xie. Nesta aldeia e em duas aldeias vizinhas
(Paraku’y e Turizinho), Irasui é o principal motivo para o uso da língua de sinais ka’apor.
Lá no Xie há também outro mudo, Maku, do qual falarei mais adiante.

Figura 14: Irasui na casa de seus pais, Iranete e Zé Mi, mostra seu nome escrito na parede entre uma cama
de cachorro e a porta da casa (dia 15 de junho de 2014).

Em geral, Irasui é chamado pela alcunha Pepẽ [pɛˈ̃ pɛ]̃ , uma emulação do som da
sua vocalização. Na época em que o conheci era um meninote. Nascera há 13 anos, no
dia 11 de outubro de 2000, em Itarenda, a aldeia do igarapé de Pedra. Agora já é um rapaz
forte, que se gaba de seu preparo físico, tanto para trabalhar quanto para jogar bola. Sua
aldeia natal foi desfeita, e a população mudou-se progressivamente para Xie, na fronteira
sudoeste da TI, para barrar a intensa ocupação de madeireiros. Irasui cresceu em Xie,
onde vive sua família: seus avós, pais e tios.
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A primeira vez que cheguei à aldeia Xie foi na noite do dia 30 de maio de 2014.
Logo fui para a casa de Karairan. Na época, Karairan era liderança, algum tempo depois
virou o capitão da aldeia, coroado com um pano vermelho de chefia durante uma
cauinagem. Karairan é filho de uma tembé, Maria Creuza, com um mocambeiro da
baixada maranhense, Raimundo. Cresceu falando ka’apor e português e é esposo da
ka’apor Mirixi, que fala só ka’apor, mas escuta bem o português, falado por seus sogros.
A partir da ocara, a porta da casa de Karairan dá entrada a uma sala coberta de
telhas, com uma espécie de cerca. As paredes cercam apenas o quarto e a cozinha desta
casa, que estão à direita de quem entra. Lá que fui tomar café e comer bolachas.

Figura 15 - seção noroeste da aldeia Xie (Edemar Miqueta, dezembro de 2018)

Sabendo de meus interesses, Karairan tinha chamado Pepẽ, sobrinho de sua esposa
Mirixi, para ir até onde estávamos. Mirixi é a segunda filha mais velha do finado
Jupará/Zé Piriná-ru, o avô paterno do mudo Pepẽ – então, ainda vivo.
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Figura 16 – parentesco que liga Irasui a Mirixi e Karairan

Nesta noite da minha chegada, junto de Pepẽ vieram uma irmã mais nova, Axingi
Ruwy, então uma pequena mocinha, um irmão mais novo, Parasui, e primos, dos quais
não anotei à época os nomes (tampouco me recordo dos agora familiares rostos).
Nesta época, o gerador da aldeia não estava sendo utilizado. A eletrificação à
diesel que a aldeia tivera regrediu. Entretanto, a escuridão da noite não foi problema para
sinalizar. As lanternas eram manuseadas individualmente, por vezes, eram seguradas
entre a cabeça e o ombro, encostadas no pescoço. Havia a luz de lamparina, que queimava
em cima da mesa. Sinalizava-se sem falar, embora algumas palavras, às vezes, se
acoplassem ao sinal – como gestos feitos pela boca.
Fazíamos uma pequena merenda noturna. CAFÉ se sinalizava com o indicador num
movimento circular de ‘misturar’ o líquido, apontado para a outra mão que modela (o
agarre de) um copo ou uma caneca. É um mapeamento do ato de misturar o açúcar no
café, o qual nunca tomam amargo. O sinal para

BOLACHA

é o mesmo que para

BEIJU:

unem-se às palmas das duas mãos num movimento de quem quer achatar algo entre elas.
Eu já conhecia alguns sinais de um vídeo gravado em 2007, por um estagiário do
Museu Goeldi, Thiago Coutinho. Ao ver um dos vários jabutis criados na casa, fiz o sinal
JABUTI-TINGA

(jaʃi-tɛ, em ka’apor falado), que se realiza pegando a pele do pescoço,

mostrando as rugas que os jabutis têm na garganta e que incham com sua respiração.
Acharam graça de mim. A conversa era viva entre Irasui e seus interlocutores. Por vezes,
o meio único das interações foi a língua de sinais: não havia nem fala em português, nem
conversa em ka’apor.
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Karairan pediu para Pepẽ fazer mímicas que tratavam dos outros aldeões,
principalmente em festas e ex-cauinadas, onde dançaram, se desentenderam, se alegraram
com bebida. Todos riam das boas imitações de Irasui, das pessoas da aldeia que eu ainda
não conhecia.
À época, Karairan não era um dos interlocutores mais frequentes de Pepẽ, embora
não fosse raro Irasui frequentar a sua casa. Nos meses seguintes, o menino Pepẽ vinha de
vez em quando à casa de sua tia Mirixi, nos finais de tarde, quando nos sentávamos num
banco à frente da casa para conversar. Alguns anos depois, mais frequente era a presença
na casa de Karairan de outro surdo, o Maku, que retornou para o Xie em 2018.
Eu havia conhecido este Pepẽ, que agora conversava com irmãos e primos, alguns
meses antes, em janeiro de 2014, na cidade de Paragominas (PA). Pepẽ e sua avó
Filomena, de tecnônimo Sarumã-mãi, estavam acompanhando seu avô Mati, de
tecnônimo Sarumã-ru, este que me contou o mito. Sarumã-ru estava com diarreia
sanguinolenta e foi parar na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) para se recuperar.
Em geral, o neto Pepẽ acompanhava os avós Sarumã-mãi e Sarumã-ru, pois foram eles
que o criaram.
Os avós maternos criaram Pepẽ porque o pai dele, Zé Mi, não queria criar o filho
mudo que teve com Iranete, a filha de Sarumã-mãi e Sarumã-ru. A avó, então, decidiu
criar o gurizinho, junto de seu esposo, Mati/Sarumã-pái.28 Embora o pai de Pepẽ, Zé Mi,
não tenha querido criar o filho, sua avó garantiu que isso não era uma atitude
convencional em relação aos mudos-surdos, dando exemplo de outros mudos-surdos mais
antigos e dos de outras aldeias. Hoje em dia, o pai de Pepẽ o chama para fazer algumas
coisas juntos, como limpar a capoeira ou viajar. Contudo, segundo a vó, Pepẽ não gosta
muito de ver o pai, que ele sinaliza fazendo um sinal de mancar, por causa de uma
machucadura que Zé Mi teve no pé. Embora seja mais comum Pepẽ processar a mandioca

Mais recentemente, Sarumã-mãi pegou um segundo neto para fazer crescer (mu-tɪha ‘CAUS-grande’),
para criar: Myratawa, filho de Iratui, o caçula de Sarumã-mãi, e de sua nora Wa’i Tawa. Isto se deu porque
estava vindo mais um menino homem de Wa’i Tawa, o terceiro depois de Iratawa e Myratawa. Wa’i Tawa
queria uma menina e soube que teria um terceiro filho homem. Os avós que criaram Irasui, então, pegaram
mais um neto para criar, Myratawa, o segundo filho de Iratui. Sarumã-mãi passou a chamar o menino de
“minha posse”, ihɛ̃-maʔɛ ‘1SG-coisa/pertence’. Assim, Wa’i Tawa se dispôs a criar outro gurizinho homem,
o terceiro, pois o segundo passou para o poder da avó.
28
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com os avós, também auxilia a mãe quando está na casa de farinha. De sua mãe nunca
expôs mágoas, mas é sua avó quem o mudo chama pelo sinal de PARENTE.
Em 2018, vi os pais de Pepẽ de passagem pela aldeia Axingi. Eles estavam indo
para a aldeia do igarapé Gurupiúna, onde sua filha, Axingi Ruwy, que na minha primeira
visita era pequena, tinha se casado com Tupã-hu. Algumas semanas depois, encontrei
Pepẽ na aldeia Turizinho, para onde fomos cauinar. Pepẽ falou que seus pais voltariam
para o Xie quando acabasse a época de chuva, durante o tempo de boiada, por volta de
junho. Eles o chamaram para passar juntos esta temporada no Gurupiúna. Pepẽ disse aos
pais que não ia com eles. Seus avós já estavam cansados: quem é que iria buscar coisas e
trabalhar para eles? Logo fomos para a aldeia Xie. O pequeno Myratawa foi me chamar
para tomar chibé de açaí com eles. Foi Pepẽ que havia buscado o cacho de açaí.
Filomena/Sarumã-mãi recontou sobre a criação de Pepẽ, dizendo sobre o neto mudo: “É
este aqui quem nos alimenta! Eu falo só uma vez e rapidinho ele vai pescar, vai pegar
açaí.”
Esta era época de seca, de comer açaí e peixe. Pepẽ, em época de chuva, é um bom
coletor dos jabutis, comida essencial. Acha muitos, traz uma pilha grande deles. Mais do
que Iratui, o mais jovem de seus tios, gabou-se certa vez Pepẽ.
Em 2015, Filomena me explicou que foi ela quem criou o neto mudo e era por
isso que ela sovinava Pepẽ: taʔɪn-ɾahã a-mu-tɪha a-kɪtɪʔɪm ɛhɛ ʔɪ ‘criança-quando 1SGCAUS-grande 1SG-sovinar 3.sobre PFV’. Não era para ele ficar

zanzando por aí e, por isso,

ele a acompanhava em viagens, como até a casa de Petrônio, na aldeia Turizinho, que de
costume faziam. Pepẽ também estava de acordo com isso, embora, por vezes, ficasse no
Xie sem os avós ou fosse para festas e aulas em outras aldeias. Quando sua vó falava
“Fique, pode ficar!”, o mudo ripostava “Não, vou com você!”.
Nesta mesma época, Pepẽ estava de namoro com uma menina da aldeia
Ximborenda. Disse para a avó que ia lá para a ter como esposa. A avó disse: “Você vai
para o Ximborenda e eu vou ficar aqui, chorando porque você foi.” O menino desistiu,
ficou no Xie. Algum tempo depois, nasceu um filho do namoro.
A vida de Pepẽ é igual à vida de outros jovens. Junto de sua família, roça, pesca,
pega jabuti, torra farinha e cumpre outros afazeres. Ainda não se casou, ao contrário de
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seu primo da mesma idade Irawi. Isto parecia ser uma das suas preocupações em 2018,
pois estava já com 18 anos, embora comentasse não ser muito favorável à azaração em
festas, como na cauinada que tínhamos ido. Como outros meninos e algumas das meninas
mais jovens, gosta de jogar futebol nos finais de tarde, treinando com Jeperei, Irawi e
outros amigos. Enfatizava ser hábil no jogo. Pepẽ se gaba de ser bom trabalhador,
comentando a força de seus músculos. Abre roça bem, não faz frescura de se cansar.
É recorrente a ênfase de Pepẽ em ter um corpo forte e, principalmente, ágil. É por
sua agilidade que ele consegue pegar muito açaí, importante na alimentação dos finais de
agosto até março. Sobe agilmente, como quatipuru, em açaizeiro e, inclusive, atravessa
de um caule para o outro quando o açaí pende.
Conta isso, descrevendo as mezinhas que os Ka’apor fazem para produzir um
corpo ágil. Uma delas é pegar bichos que são maneiros para passar no corpo,
impregnando-o de agilidade. Para isso servem pó de bacurau, pó de guainumbi e pata de
quatipuru. Todos estes pedaços de animais contribuem para fazer o corpo wɛwi ‘leve,
ágil’ ou, como os Ka’apor preferem traduzir para português, ‘maneirinho’, pois esse
adjetivo se refere àquele que tem movimentos leves e graciosos.29
Não há um sinal para ‘leve’ ou ‘ágil’. Nem por isso Pepẽ deixa de expressar seu
gosto pela agilidade, descrevendo-a através de gestos e da exemplificação com outras
ações. Quando era mais jovem, em 2014, já explicou sobre uma das mezinhas para fazer
o corpo adquirir agilidade. Contou-me das puçangas feitas com bacurau e com quatipuru
para adquirir a leveza destes bichos. O bacurau, que abunda nos caminhos, sentado ao
solo, sempre dá saltos ágeis de um lado para o outro. O quatipuru é um escalador ágil,
pulando de um tronco para o outro. Para veicular a ideia de agilidade, em vez de usar um
sinal, tal como existe para PESADO ou FORTE, Pepẽ delineia a trajetória dos pulos que os

29

Huxley (1956: cap. 8) descreveu, há muitas décadas, a oposição entre a dureza (hatã) e a moleza (mɛmɛk),
dedicando um capítulo de seu livro para discutir a importância de ter um corpo e uma atitude ‘dura’ (hatã).
Entretanto, a agilidade é igualmente uma qualidade corporal a ser buscada. Antigamente, havia os
guerreiros chamados tuʃa. Afirmaram-me que a principal qualidade para a luta do tuʃa era a agilidade de
seus pulos, quando lutava manejando sua ingapema (tamaɾã). Comentando sobre os jaguaretês, sempre
indicam que a suçuarana é mestra da agilidade em relação aos outros, é a mais ágil (wɛwi-tɛ-wɛ ‘leveintensificador-comparativo’). Já a onça pintada é mais parruda do que sua parenta vermelha e, portanto,
mais forte. As mais brutais são a canguçu de couro cinzento e a onça preta. Esta última possui uma força
descomunal, é brutamonstra. Contudo, a suçuarana é esguia e maneira. Dá pulos muito altos e escala árvores
elegantemente, como as outras onças não são capazes, alimentando-se inclusive de guaribas. São
suçuaranas que na história de Aé (narrativa que analisarei adiante) quase pegam o protagonista do entrecho.
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antigos tuxauas faziam, observando que eles conseguiam desviar-se dos tiros das armas
dos caraíbas.
Estas puçangas que Pepẽ faz, os ouvintes chamam de mupɪanɔ̃ ‘fazer.puçanga’ e
o mudo as denota, no caso do pó de bacurau, figurado pelo ato de queimar e esfregar na
testa, o modo como se manipula o bacurau. Esta agilidade que exalta não é para guerra,
como a dos antigos tuxauas, mas para o trabalho, essencial para a subsistência sua e de
seus avós.

A ALDEIA E O “BAIRRO” DA FAMÍLIA

Inútil dizer-me que não mais existem cidades de província, que elas
talvez nunca tenham existido, que todos os lugares se comunicam uns
com os outros instantaneamente, que a ideia de isolamento só pode ser
experimentada durante o trajeto de um lugar a outro, isto é, quando não
se está em lugar nenhum.
(um certo “eu” [ou o autor imaginando-o] em CALVINO)

Poderia parecer pouco relevante para uma “língua” o fato de um jovem surdo e
sua família serem a base social para o uso dos sinais em três aldeias. Porém, a partir de
uma casa, saem e circulam as relações com toda a aldeia e para além da aldeia. De formas
diversas, Pepẽ se articula e interage com todos os aldeões do Xie.
Descreverei um trajeto que vai da casa dos avós de Irasui (no lado esquerdo do
esquema abaixo) em direção ao oeste da aldeia (no lado inferior do esquema),
comentando os usuários dos sinais que se ligam a Pepẽ.
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Figura 17: Esquema da distribuição das casas na aldeia Xie. No círculo vermelho, a casa de Pepẽ As casas
que foram construídas entre 2014 e 2018 estão em amarelo; em vermelho pontilhadoas que foram extintas.
Em laranja, as partes

A aldeia Xie tem um formato mais ou menos retangular. O centro de sua ocara é
o campo de futebol, e quase todas as casas estão na borda da ocara. Algumas ficam numa
segunda linha de casas, como a de Iranete e Zé Mi, a extinta casa de Marilza, as casas de
familiares de Karairan e a casa de Salomão.
Abaixo, podemos ver a seção nordeste da aldeia Xie, foco do uso da língua de
sinais, por ser onde se concentram os tios maternos de Pepẽ. O caminho que se observa
abaixo e à esquerda da primeira foto, leva até a casa da mãe de Pepẽ.
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Figura 18 e Figura 19 – Parte da aldeia Xie, onde se localiza a casa de Mati e Filomena. A construção com
telhas é a casa de Genésio (filho deles, tio materno de Pepẽ) casado com Kujã (tia paterna de Pepẽ). A
entrada da casa de Genésio é a porta que vemos. Atrás da casa há a cozinha, outra construção com telhado
de ubim. A entrada da casa de Filomena e Mati é a cerca aberta, ou uma porta depois. Atrás da casa, a casa
de farinha, que é utilizada por Filomena e seus filhos.
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(Imagens de Drone, por Edemar Miqueta; dezembro de 2018)

Como dito acima, Pepẽ mora com seus avós maternos. Mais recentemente, foi
morar com eles seu primo Myratawa. Na verdade, o pequeno Myratawa, agora criado por
Sarumã-mãi, apenas mudou de quarto, passando do lado oposto da construção. Veio do
quarto de seus pais, Iratui e Wa’i Tawa. Entre estes dois quartos há uma sala ampla, sem
paredes, principal local de socialização da casa, onde passam boa parte do dia. Quando
tem gente na sala com Pepẽ junto, o uso de sinais é contínuo. Apesar disto, a língua de
sinais raramente é o meio interativo principal. As exceções ocorrem quando não há uma
grande quantidade de ouvintes com os surdos, como na cena de minha chegada na aldeia,
quando os sinais tomaram o lugar do ka’apor falado ou do português.
Ao lado da sala, na direção nordeste, está a cozinha, seguida pelo jardim. As duas
unidades familiares, de Filomena e de Wa’i Tawa, se articulam diariamente no uso da
cozinha.
O contato de Iratawa (*07/10/2010) e Myratawa (*22/05/2013) com o primo Pepẽ
é diário, mas estes dois pequenos não usavam os sinais tanto quanto seus pais e avós. Eles
prestavam atenção. Myratawa executava alguns pedidos sinalizados pelo primo mudo.
Iratawa, por vezes, fazia escassos sinais. Pareciam mostrar apenas uma competência
passiva, enquanto os primos mais velhos conversavam ativamente com Pepẽ.
A oeste da casa de Sarumã-mãi e Sarumã-ru, fica a casa de seu filho Genésio. É
casado com Kujã, cujo nome verdadeiro é Mirixi-ra’ĩ, tia de Irasui pelo lado paterno.
Apesar da proximidade, as duas casas conservam cozinhas próprias, mas frequentemente
os dois núcleos se juntam para comer em uma delas.
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Figura 20 – alguns dos parentes de Pepẽ

A unidade familiar de Genésio é o segundo lugar trânsito mais comum com a
moradia de Pepẽ, depois do tio Iratui, que reside na mesma construção que o mudo. O
filho de Genésio, Jeperei, é um interlocutor frequente de Pepẽ. Desde as primeiras vezes
que os conheci, era costumeiro estarem juntos. Inclusive, Jeperei sinaliza com um estilo
muito fluido, como um bilíngue perfeito. Nascido cinco anos depois de seu primo surdo,
em 17 de setembro de 2005, seu contato com os sinais foi cedo.
O filho mais velho de Mati/Sarumã-ru e Filomena/Sarumã-mãi, Salomão,
igualmente costuma ir até a sala da casa de seus pais. Sua própria casa pode ser acessada
pelo quintal dos pais. Os filhos de Salomão também vão diariamente para a casa dos avós
paternos. Um dos filhos de Salomão, Irawi, é um sinalizante desde pequeno. Ele nasceu
alguns meses antes do primo mudo, em 5 de março de 2000. Era frequente vê-lo junto de
Pepẽ. Irawi se casou com Jiri e se mudou para o outro lado da ocara, na banda sul da
aldeia (no meu esquema, a casa em amarelo circulada por uma linha verde). Lá, ele fez
casa perto de Jamoi, que por sua vez fica na seção da aldeia que gira em torno da família
de Valdemar, pai de Jiri e Jamoi. Irawi vai frequentemente até a casa dos avós e do primo
mudo, com quem, como Jeperei, costuma jogar bola.
Outro filho de Salomão, Irarui, já é casado e vive ao lado da casa da avó Sarumãmãi. Nascido três anos antes de Pepẽ, em 30 de junho de 1997, não é tão companheiro
deste quanto Irawi, mas também os mais jovens, Irarihu, Irarirupe e Iraré. Apesar disso,
sinaliza regularmente com o primo mudo.
Passando a casa de Genésio, há um caminho que se afasta um pouco da borda do
terreiro da aldeia. Este caminho leva até a casa de Iranete e Zé Mi, os pais de Pepẽ. Apesar
de Pepẽ ser o mais velho dos irmãos e de quase ter querido se casar com uma cunhã da
aldeia Ximborenda, são as duas irmãs mais novas do mudo que se casaram primeiro.
Estas irmãs de Pepẽ, que frequentemente conversavam com ele, moravam de 2013
a 2015 na aldeia Xie. Tornando-se moça, uma delas, Axingi Ro, casou-se e se mudou
para a aldeia Paraku’y em 2016. A outra, Axingi Ruwy, passou a residir na aldeia do
igarapé Gurupiúna, para onde também foi por causa de matrimônio em 2018.
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Embora fiquem eventualmente na casa dos avós maternos, os irmãos mais jovens
de Pepẽ interagem com ele menos do que interagiam as duas irmãs que se mudaram.
Assim, os primos mais próximos do mudo são seus interlocutores mais recorrentes que
os irmãos menores.
Na aldeia Paraku’y – para onde foi a irmã de Irasui, Axingi Ro – existem outros
proficientes em língua de sinais. Lá a língua de sinais não é usada todo dia, mas é
conhecida: seja porque alguns se mudaram mais recentemente do Xie para o Paraku’y ou
porque os moradores das duas aldeias frequentemente se deslocam de uma para outra e
juntos para a cidade e para outras aldeias.
Após a casa dos pais de Pepẽ, havia a casa dos seus avós paternos, que em 2016
estava abandonada por medo da alma-penada de Zé Piriná-ru (avô paterno de Pepẽ) que
morreu em 2016.30
Voltando para a aldeia Xie: após a casa de Jupará, havia a casa de seu filho, Zé
Piriná, casado com Noquinha. O segundo filho deste casal, Xeren, cujo nome verdadeiro
é Axiwahu, também de costume interagia com seu primo mudo Pepẽ. Porém, em 2018,
quando Maku tinha se mudado para o Xie, era mais frequente encontrar Xeren com este
mudo-surdo mais velho. Em geral, de noite, assistiam televisão juntos na casa de
Karairan. A irmã mais nova de Xeren, Puri, de nome verdadeiro Axiwa Putyr, costumava
andar pela praça da aldeia e sentar-se no cajueiro perto do posto de saúde ou andando pela
escola. Estava sempre com suas primas Axingi Ro e Axingi Ruwy, irmãs do surdo Pepẽ.
Nestes trajetos, também ia ter com o primo surdo.

O nome verdadeiro do finado avô era Pirangwa. Entretanto, os Ka’apor o chamavam pelo tecnônimo Zé
Piriná-ru ou pela alcunha que os Caraíbas lhe deram, Jupará. Seu tecnônimo não se refere ao seu filho mais
velho, que é Myra Pirã, morador da aldeia Axingi, nem à filha mais velha que Jupará tinha na aldeia Xie,
Mirixi. Zé Piriná é o filho mais velho que Jupará teve com sua última esposa. Zé Piriná-ru, viveu durante a
juventude na aldeia do igarapé Icoaraci, onde seu pai, Apĩ, era capitão. Lá, ele foi dono da cauinada em que
seu filho, Myra Pirã, recebeu seu nome. Nesta aldeia, morava o mudo Japiai, do qual tratarei mais a frente,
que era da família de Jupará. Assim, Jupará, além de ter tido Irasui como o neto mudo, convivera na
juventude com o velho Japiai. Havia ainda outro mudo antigo na família de Apĩ, do qual não descobri o
nome e que foi citado por Sarumã-ru para justificar a surdez de Irasui. Infelizmente, quando conheci o velho
Jupará, que calculavam estar na faixa dos 80 anos, ele já tinha a memória um tanto comprometida e só
lembrou de Japiai, sem comentar sobre outros surdos que conhecera antigamente.
30
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Noquinha, esposa de Zé Piriná (tio paterno no Irasui), é filha de Teka com Joanahi.
O casal Teka e Joanahi mora na entrada da aldeia, na seção leste. Joanahi, quando jovem,
morou com um primo seu, igualmente mudo. Entretanto, não lembra muito desta época.
Teka é um senhor passeador, que frequentemente vai em outras casas para
conversar e tomar chibé. Teka costumava ir à casa de Mati/Sarumã-ru, que fica a poucos
passos da sua. E Sarumã-ru, do mesmo modo, ia até a casa Teka. Nestas visitas, não é
incomum ver Teka conversar com Pepẽ.
Todas as pessoas gesticulam enquanto falam. Apesar disto, alguns parecem mais
contidos. Em contrapartida, outros parecem ter um ímpeto gestual saliente. Este é o caso
do Teka, minucioso nas descrições e nos gestos.
Após a casa de Zé Piriná e Noquinha, mora sua filha Puri com o esposo, Xururu,
irmão mais novo de Karairan. A casa de Karairan vem na sequência. Esta seção da aldeia
é um bairro da família de Karairan, exceto por Marquinhos (irmão mais novo de Karairan)
que vive do outro lado da aldeia. É também uma extensão da família de Zé Piriná-ru. Na
margem externa da aldeia, depois da casa de Karairan há a casa de seu pai e sua mãe,
Raimundo e Maria Creuza, a casa de sua irmã Mutum (casada com Henuhu) e a casa de
seu irmão Maxuran (casado com Ximboran). Ximboran, filha de Jupará e Akaju Putyr, é
a tia paterna mais nova de Pepẽ. Como são extensão de sua família, aí também é comum
ver Pepẽ interagindo, embora menos do que no bairro dos avós.
Embora existam outras televisões na aldeia, a casa de Karairan é bem visitada nas
noites em que se ligava o gerador: reuniam-se as pessoas para ver jornal e novela. Por
vezes, lá se encontrava Pepẽ, visitante menos frequente que o outro surdo, o Maku.
Ao lado da casa de Karairan está o Posto de Saúde, uma construção de alvenaria
considerável, sempre com uma técnica de enfermagem para atender os aldeões. Para lá,
ia quase diariamente o Agente de Saúde Indígena, Valdemir, para ministrar remédios. À
frente do Posto de Saúde, há um cajueiro. Abaixo do cajueiro, dois bancos de tábuas fixos.
Acima dos bancos, espaço para trocar ideias e passar o tempo. Aí era comum encontrar
Pepẽ, com primos e companheiros.
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Como próprio de uma comunidade pequena, os contatos entre os moradores da
aldeia são frequentes: no trabalho diário, ao comer na casa dos outros, durante o futebol,
em reuniões e festas. Apesar de ter sido por um bom tempo o único surdo da aldeia, Irasui
não estava “isolado” em sua família e motivava o uso diário da língua de sinais no Xie.
A família materna de Pepẽ forma um bairro na aldeia, que se mistura com a seção de sua
família paterna, que, por sua vez, é transição para o bairro da família de Karairan, ao
noroeste. Isto é, na banda norte da aldeia se concentram seus parentes e, especificamente,
na seção nordeste da aldeia.
A parte sul da aldeia concentra a família de Valdemar. Valdemar é parente de
Filomena/Sarumã-mãi, embora um pouco mais afastado. Filomena era prima paralela
mais nova de Dária, mãe de Valdemar. Portanto, uma tia. Apesar disto, a relação de
Filomena é mais ‘familiar’ com o irmão mais novo de Dária, Petrônio/Kixin-ru, antigo
cacique do Xie e atual morador da aldeia Turizinho.
Como já mencionei, Kixin-ru é fundador da aldeia Turizinho, onde moram sete
dos oito seus filhos. Sarumã-mãi e Kixin-ru são primos paralelos, filhos de dois irmãos,
Tekã e Akuxipuru. Akuxipuru morreu quando Kixin-ruera pequeno. Petrônio foi criado
junto de Filomena, assim ela o chama de irmão de verdade (ihɛ̃-mũ-tɛ) e não de “outro
irmão” (amɔ̃ ihɛ̃-mũ), como se pode dizer dos primos. Após Akuxipuru morrer, Tekã se
mudou para a aldeia Itarenda, onde foi capitão por indicação do indigenista João
Carvalho. Kixin-ru sucedeu o tio na liderança.
Por iniciativa de Valdemar, algumas famílias saíram de Itarenda para fundar a
aldeia Xie. Embora tenha sido Valdemar que liderou a fundação do Xie, em 2001,
Petrônio foi o cacique desta aldeia por um tempo, até que em 2006 foi para o igarapé
Turizinho fundar uma nova aldeia para defender o território dos fazendeiros e
madeireiros. Sarumã-mãi e sua família não acompanharam Kixin-ru no Turizinho,
ficaram no Xie. Esse é o motivo do deslocamento eventual de Sarumã-mãi, para ficar
junto do irmão.
Quando Pepẽ está no Turizinho, fica na casa de Kixin-ru, onde conversa com este
e com sua esposa Yra’yr. Dos filhos de Petrônio, Akajuhu (José) é bom amigo de Pepẽ.
Quando Irasui estava no Turizinho, era comum encontrá-los juntos sinalizando. De noite,
também era comum achar Pepẽ na casa de Ota, neto de Kixin-ru.
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É assim que um jovem mudo-surdo ka’apor envolve muita gente no uso dos sinais,
mesmo em aldeias onde não há surdos. Esta situação é similar à descrita para uma viagem
de 1965, por Kakumasu (1968):
The author made a trip to a village four days from the Indian post in June
of 1965. Our journey took us through four villages and we remained in
the fifth. We had in our company a 20 year old baggage carrier who was
mute. During the trip, we encountered a mute girl of 5 or 6 years of age
in the first village, another mute girl of 13 or 14 years of age in the third
village, and we hired a half deaf man in the fourth village as guide for the
rest of the journey. In the village where we remained, we encountered no
mutes but our mute carrier had no difficulty communicating with the
villagers there. It seems that there has been a mute in every Kaapor
village at one time or another and the SL is known throughout the tribe.

Porém, a língua de sinais é virtualmente ausente quando não há os mudos. Uma
das poucas vezes que a vi sendo usada neste contexto foi quando eu gravava uma narração
com Valdemar, em Paragominas. Valdemar estava vendo um filme e o comentava em
ka’apor, para eu gravar. Teka, para não fazer ruído durante a gravação, trocou alguns
sinais com Tainá, neta de Valdemar. A menina fez que concordou, mas também não
continuou a conversa em sinais. Apesar de saberem do meu interesse nos mudos, os
ouvintes não proseavam muito comigo em sinais, preferindo o ka’apor falado.

PEPẼ E OS NOMES PRÓPRIOS
Embora eu nunca tenha visto sendo muito usado, o nome de Pepẽ em sinais se faz
modelando o nariz, de uma forma a empiná-lo. Seu nome não é muito usado, pois Pepẽ
se refere a si mesmo por um gesto pronominal em direção ao seu peito. Os ouvintes,
quando falam com ele, apontam para ele em gesto dêitico. Como certas palavras, os sinais
podem ser homófonos: repetem-se as formas com sentidos diversos. Por coincidência, o
sinal de PEPẼ parece com o jeito com que Pepẽ chamava o Maku, o outro surdo.
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Figura 21– “Mati/Sarumã-ru e Filomena/Sarumã-mãi são casados” ou, segundo a imagética dos sinais: “o
Bojudo e a Parente são pegados”. (https://youtu.be/8dEPWkYShCw?t=64)

Pepẽ e todos que usam os sinais com ele chamam os dois avós, Mati/Sarumã-ru e
Filomena/Sarumã-mãi, da seguinte forma: o sinal de Sarumã-ru é feito com dedão e
indicador na forma de um arco e, depois, com as duas mãos nesta configuração,
posicionadas ao lado da cintura, para mostrar a forma do bojo do quadril (ver o primeiro
quadro da figura 21). Este movimento se refere a (alguém com) ancas volumosas. O sinal
evoca uma característica física metonímica do avô de Pepẽ. Como é costumeiro, a
realidade flui enquanto algumas denominações permanecem. Em 2018, sinal de Sarumãru já não descrevia uma característica atual sua, pois, por doença, que o matou em 2019,
estava mais fino do que o comum e enfatizado por seu sinal. (Da mesma forma, o sinal
do pai de Pepẽ, Zé Mi, se refere à época quando ele estava com o pé machucado e por
isso mancava.)
O sinal da avó Filomena (segundo quadro na figura 21) é feito com o indicador
encostado na testa. É a região radial do indicador que faz contato, num curto movimento
horizontal de esfregar. A palma da mão está virada para baixo, o que faz a ponta do dedo
se direcionar para o sentido contralateral do corpo. Este é o sinal de PARENTE, anam em
ka’apor falado. Portanto, o nome de Filomena na língua de sinais é Parente.
O sinal de Sarumã-mãi, equivalente a um “nome próprio”, é mais ou menos
curioso, pois é um nome comum, isto é, um substantivo comum. Digo curioso na língua
de sinais, pois a maioria dos Ka’apor, na língua oral, tem nomes comuns como próprios.
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Os Ka’apor retiram seus nomes de plantas, de partes de plantas, ou de animais, tornandoos substantivos próprios, “nomes verdadeiros”: Flor-de-Cacau, Banana-Vermelha, Cuxiú,
Jararaca-Vermelha e assim por diante. No meio destes nomes, há uma minoria de nomes
oriundos do português, como o de Filomena.

Figura 22: Sarumã-mãi (Filomena ou ainda PARENTE) e Sarumã-ru (Mati ou ainda BOJUDO), sinalizam
para o neto Irasui (2014).

Em contraste com nomes-verdadeiros do ka’apor falado, nos sinais, o mais
comum é usar um atributo corporal metonímico da pessoa – como nas alcunhas – e não
um sinal comum, como no nome de Sarumã-mãi. Além de Sarumã-ru ser chamado de
“Bojudo” e do pai de Irasui ser chamado de “Manco”, há “Quatro-dedos-no-pé” (Herino),
“Cabelo-cacheado” (Raimundo e filhos), “Cabelo-armado” (Wa’i Tawa), “Olhoarredondado” (Kujã e Jeperei), “Cabeça que coça” (Sypo Tawa) e assim por diante.
Entretanto, embora não seja a estratégia mais recorrente, pode-se usar um substantivo
comum para denominar uma pessoa na língua de sinais. Além de Sarumã-mãi ser a
PARENTE,

Iranete é a MÃE, Salomão é COBRA. Na aldeia Axingi, Joana é a VELHA.
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No caso dos avós de Pepẽ, os nomes Filomena (pronunciado como /ʃiɾɔmɛ̃/) e Mati
são considerados, em ka’apor falado, “nomes verdadeiros” (hɛɾ-tɛ ‘nome-mesmo’). O
nome verdadeiro é dado durante uma cauinada, quando um padrinho levanta seu afilhado,
numa espécie de dança ritual. Contudo, geralmente, Filomena e Mati não são chamados
através de seus nomes verdadeiros pelos outros, apenas pelos Caraíbas, como eu. São
chamados pela relação com o nome de seu filho mais velho, Salomão [saɾumã]. Filomena
é Sarumã-mãi “Mãe-de-Salomão” e Mati, Sarumã-ru “Pai-de-Salomão”.
Em ka’apor falado, há três possibilidades de tradução para a palavra “tecnônimo”,
pois os termos de parentesco variam na relação com o pai ou com a mãe: taʔɪɾ-ɾɛɾ ‘nome
do filho’ e tajɪɾ-ɾɛɾ ‘nome da filha’ para o pai e apenas mɛmɪɾ-ɾɛɾ ‘nome do rebento’ para
a mãe. Se o tecnônimo evidência a relação entre o casal através da geração de um filho,
o nome verdadeiro, dado em conjunto com um casal de padrinhos para seu filho, cria um
laço adicional entre amigos ou parentes que se estimam, a relação entre os compadres.
Embora o sistema de tecnônimos seja vigoroso, não é sempre usado. Os pais de
Irasui, Zé Mi [zɛˈmi~ sɛˈⁿdi] e Iranete [iɾanɛ~ iɾãⁿdɛ], não são chamados por seus nomesde-filho, mas pelos seus nomes próprios. Assim também Salomã, chamado por seu nome
verdadeiro. Aliás, foi Salomão quem colocou o nome do sobrinho Pepẽ como “Irasui”,
quando teve beberagem de cauim. Portanto, além de tio materno, é padrinho.

Figura 23 – parentescos de Pepẽ
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Não há uma regra específica para dar um nome-verdadeiro em ka’apor falado.
Contudo, há uma tendência a dar os nomes fazendo uma espécie de paradigmas sonoros,
por diferenças criadas substituindo-se sílabas ou adicionando-se morfologia. Desta
maneira, a penúltima filha de Filomena foi nomeada Iranete e o filho mais caçula, Iratui.
Os nomes destes dois marcam igualmente uma mudança no padrão de nomeação dos
filhos do casal. Após usarem nomes neobrasileiros para os filhos mais velhos (Salomão,
Genésio e Iranete), voltaram a nomes em ka’apor, aproveitando a repetição das primeiras
duas sílabas Ira-. Foram os filhos de Salomão que continuaram a sequência: Irarui e
Irawi. Irasui, o nome-verdadeiro de Pepẽ, é o quinto termo deste paradigma. Os filhos de
Iratui com Wa’i Tawa continuaram na mesma linha de variação: Iratawa, Myratawa e
Iratu.
Em outros tempos, houve a restrição de se usar o nome-verdadeiro na frente
daquele que era o referente. Como anotou Huxley (1956: 59):

One should never use a person’s real name to his face, for example, or
he’ll feel embarrassed: instead one says ‘saé’ [saʔɛ], fellow, or uses his
nickname. And if you’re talking to someone about a third Indian who
may be in earshot, you speak of him as the brother of so-and-so, or soand-so’s father; or you can just point in his direction with a pointing thrust
of the lower lip and say ‘that one there’.

Hoje em dia, esta regra de polidez está extinta. Os nomes-verdadeiros são usados
na frente das pessoas sem constrangimentos. Apesar disto, chamar pelo nome-do-filho é
comum. Há também diversos apelidos, como Pepẽ, o apelido de Irasui. Algumas alcunhas
são motivadas, como “Orelha” e “Pezão”, outras são derivadas do nome próprio: Tete é
o apelido de Pina’yte e Tui de Iratui. Por último, algumas alcunhas não têm fundamento
identificável, como Dudé (ou José), Tehi e Moro.
Nenhum destes dois modos do nome, nem nome-de-filho nem nome-verdadeiro,
tem uma contrapartida em língua de sinais. Antes, os nomes em sinais são como alcunhas,
indicando propriedades corporais que especificam as pessoas. O avô de Irasui, Mati, é
“Quadril-largo”, seu primo Jeperei é “Olho-arredondado”, o outro mudo Maku é “NarizPontudo”. E eu: “Óculos”.
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2.5. O surdo chamado “Índio Mudo”
Era um nome, ver o quê. Que é que é um nome? Nome
não dá: nome recebe. Da razão desse encoberto, nem
resumi minhas curiosidades.
RIOBALDO TATARANA

Acabou de dizer que Pepẽ é o motivo principal do uso da língua de sinais na aldeia
Xie e nas duas aldeias vizinhas, descendentes da primeira aldeia, Paraku’y e Turizinho.
No entretempo de meu trabalho de campo em 2018, voltou a morar no Xie o surdo Maku.
Ao contrário de outros mais velhos do Xie, Maku não nasceu na aldeia Itarenda (de onde
vieram os Ka’apor do Xie), por isso não tem tantos parentes próximos no local. Maku
morou um tempo no Xie, quando a aldeia era nova. Depois mudou-se para a grande aldeia
Axingi, onde morava seu irmão.
Outro mudo-surdo que conheci na aldeia Xie durante meu último trabalho de
campo foi Maku. A data estipulada para o nascimento de Maku foi 11 de outubro de 1968.
Na época, ninguém marcava data, nem fazia aniversário: anotavam no documento por
rumo. Passou a infância na aldeia Sarapozinho, onde seu pai Erexĩ morou. Depois que a
família morreu, se mudou. Ficou um tempo no Xie e, por volta de 2009, foi para a aldeia
Axingi, quando seu irmão ainda estava vivo. Finalmente, em abril de 2018, se mudou
para o Xie de novo.
Ao chegar no Xie em 2018, tentei falar com o mudo. Não me deu atenção. Mirixi,
esposa de Karairan, disse que o mudo estava com vergonha (huʃĩ) ou arisco (hajt͡ʃɛ). Fui
perguntar dele para Pepẽ. Irasui disse que “aquele de nariz pontudo” é louco. (Pepẽ puxou
a ponta do nariz para cima para falar de Maku. Curiosamente, como já mencionei, era
quase o mesmo sinal que atribuía a si mesmo. Foi sua avó Filomena/Sarumã-mãi que
traduziu o sinal para i-apũj haʃĩ ‘nariz afiado’.)
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Figura 24 – Maku (foto de 2018)

A sinalização de Maku é diferente da dos outros surdos. Ele vocaliza de modo
que, por vezes, me parecia “excessivo”. Era difícil para entender sempre o que ele quer.
Por isso e por alguns temas de que tratava, Pepẽ o depreciou como louco. A mim, parecia
que Maku buscava imitar os ouvintes, com sua voz e gestos rítmicos sem conteúdo. Por
vezes, Maku virava a cara.
Após algum tempo na casa de Karairan, Maku foi para a casa de Valdemir, seu
colega antigo. Na primeira vez que Maku veio morar no Xie, Valdemar, o pai de
Valdemir, hospedara Maku. Agora era Valdemir que o hospedava. Segundo Valdemir,
cada surdo é de um jeito, por isso, eles não se entendem muito. Assim, Maku ficou brabo
de Pepẽ ter dito que ele era louco.
Valdemir contou que se dá bem com Maku, pois lembra que, quando era rapazote,
ia caçar junto com o mudo. Isso é algo que muitos comentam: Maku é um bom caçador.
É bom trabalhador também. Ao final da época da seca, por volta das chuvas de maŋʷa (no
mês de novembro), é época de queimar a roça e depois coivarar. Maku ajudou Valdemir
na tarefa, e este voltou elogiando o trabalho do companheiro, dizendo que Maku é
trabalhador, que deixou lisinho o chão da roça. Parece até que Maku tem dois corações,
pois não se cansa: quando um coração cansa, o outro passa a funcionar. Poucos dias
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depois, Valdemir estava trabalhando para construir uma nova casa, tirando tábuas, junto
de Raimundo, que é um bom motoqueiro. Maku ia e vinha carregando os paus pesados.
Mesmo na caça noturna, Maku é hábil. A espera de noite é um acontecimento
altamente acústico para os ouvintes. Em suas passadas e piseiros, os bichos entregam a
informação de onde estão vindo, com destino de virarem alvo do caçador. Contou-me
Valdemir que falta de audição não é problema para Maku. Para esperar de noite, o Maku
fica ligando a lanterna de tempos em tempos. Em algum momento, ele acaba focando em
uma paca que se aproxima.
Ao andar na mata, Maku fica observando por todos os lados, virando e remexendo
a cabeça para lá e para cá. Certo dia, Valdemir até quis testar a atenção dele. Pegou um
rumo e uma distância à frente de Maku e se escondeu atrás de uma árvore. Queria testar
o mudo, ver se ele ia se assustar. Maku, de vista atenta, já estava alerta, e o susto não deu
certo.
Alguns ficavam tirando sarro de Maku, como Pepẽ. Pela proximidade com
Valdemir, começaram a dizer que o velho Maku ia ser esposo da jovem Tainá, filha de
Valdemir.
Maku às vezes falava pouco, às vezes ficava olhando o sol, fazendo o arco da
trajetória com a mão, como se estivesse calculando um período de deslocamento do sol.
Ou, de noite, olhava atentamente as estrelas, alguma coisa na parede, alguma planta –
iluminando-as com sua lanterna. Por vezes, ele vinha me falar – bem como a outros –
sobre algo a ver com o cartão de dinheiro ou documentos. Das duas primeiras vezes foi
enfático. Um tanto tresfuriado, emulando a gesticulação de um ouvinte, parecia que queria
que eu resolvesse um assunto.
Por fim, consegui manter com ele diálogos diários nas casas de Karairan, de
Valdemir e, em menor medida, de Valdemar. Ele vinha também comer na cozinha do
Posto de Saúde, onde Maria, a técnica de enfermagem, oferecia comida. Nestas ocasiões,
também eu ia conversar com ele. Os meus diálogos com Maku eram mais esparsos,
contrastando com as longas conversações com Pepẽ.
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O curioso de Maku era o fato de querer aparecer como falante. Desconvictamente
mudo. Careteava muito, fazendo, por vezes, mímica. Maku parecia julgar-se capaz de
falar, com suas vocalizações quase gritadas.
Gravar com ele foi um objetivo frustrado. Quando eu ligava a câmera, ele
entremeava alguns sinais a um gesticuleio que emulava um exagero de gestos rítmicos,
mais enfáticos do que discursos políticos inflamados.
Em 2005, não havia celulares nas aldeias como hoje. Entretanto, já havia rádio.
Era para lá que Maku se dirigia e ficava vocalizando. Dizendo que estava falando com
autoridades. Quando eu estive na aldeia em 2018, o rádio, que estava em pleno uso em
2016, já estava obsoleto, superado pela internet recém-instalada, às custas da Associação.
À noite ou de tarde, Maku sentava-se sozinho e emulava um celular, por vezes, segurando
um barbeador. Baixinho, pedreiro que estava trabalhando na aldeia, viu o caso e deu de
presente ao mudo um celular velho. Maku desconversou no celular. Ao acabar a bateria
devolveu para Baixinho, dizendo ser imprestável o artefato. Voltou a seus recursos
aleatórios: falava na mão ou no barbeador.
O casal Valdemir e Taera explicaram as ações de Maku não por ele ser mudo, mas
por ser parecido com seu irmão, Jungwai. Jungwai se fazia de sabido: enchia o bolso de
canetas e andava com cadernos e papéis. Então escrevia, dizendo-se sabedor de remédio
dos brancos. Só rabiscava papel à toa. Mas os Ka’apor nem conheciam papel direito no
tempo, alguns sabiam, outros não. Jungwai dava lições do poder da aparência externa da
legitimidade da escrita. Por isso até dava certo, Jungwai engambelava alguns.
Maku não teve o mesmo sucesso como as fraudes de seu irmão. Maku nunca se
casou. Contam que teve uma namorada na aldeia Axingi, Lulei. Fato curioso: Lulei é
cega. Ficaram juntos, por uns cinco meses.
Certa tarde, eu estava com Valdemir e Maku perto do Posto de Saúde, onde
Valdemir é agente indígena de saúde. Ele refletiu: “Qual seria o nome de verdade de
Maku?!” Afinal, maku significa ‘mudo’. Foi com este nome que Karairan o registrou em
2018, pois Maku já não tinha sua identidade antiga ou CPF. No Axingi, também o
chamavam de Maku.
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Apenas nesta hora minha ficha caiu: “Acho que sei o nome de Maku!” “Da onde
você sabe?”, Valdemir questionou, pois sua pergunta sobre o nome de Maku era mais
retórica, refletindo se alguém do Axingi saberia, não eu.

Figura 25 – O menino maku (Foto: Lucinda Ferreira, 1982)

Em 1982, Lucinda Ferreira foi aos Ka’apor para conhecer sua língua de sinais,
noticiada antes pelo missionário James Kakumasu. Concomitantemente, Ferreira estava
estudando a língua de sinais urbana, que veio a ser conhecida como “Libras”. Nesta época,
Ferreira (nd.: 4; 1984: 47) foi para Sarapozinho, a aldeia natal de Maku:
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In Sarapozinho, the village where I concentrated my research, there was
only one deaf child, a ten years old boy, and all hearing people in the
village spontaneously used sign language to communicate with him.

Ferreira comenta que, ao contrário dos surdos urbanos, o menino ka’apor não
parecia se sentir mal ou ter vergonha de ser surdo e de sinalizar. O jovem Maku
participava das atividades como qualquer ka’apor. Inclusive, o mudo cantava com os
outros (Ferreira nd.: 4-5; 1984: 48):
In a meeting during which some of the village people were singing for
me, the deaf boy of Sarapozinho village decided to sing too. So, despite
his deep deafness, he took the instrument (Maracá) they were using to
follow their songs and began to dance, to play, and to sign in a voice with
rhythm perceived visually by watching the movements of the instrumento
and the feet of the others -- but in a voice without melody. The other did
not laugh at him, and the deaf child did not feel any embarrassment in
singing in the middle of the group.

Ferreira (nd.: 5; 1984: 48) também supôs que a palavra maku era menos
depreciativa que a palavra “surdo”, utilizada nos centros urbanos.
Another fact, besides the acceptance of the UKSL by the Urubu-Kaapor
community, which can show that there is no prejudice against deafness
among the Urubu-Kaapor is the use of the word ‘Macu’ (deaf) without
restrictions in oral language. There is only one word for this concept there
and, by the way, it is the oral proper name of the deaf child mentioned
above.

Afinal, o nome do mudo era Maku mesmo. Valdemir tentou explicar para Maku,
e este novamente comentou sobre seus documentos e sobre retirar dinheiro no cartão.

2.6. Japiai
Antigamente, os homens não tinham bermudas e amarravam o prepúcio com um
fio, para não exporem a parte despudorada de seu corpo: a glande. As mulheres usavam
saias compridas, para cobrir as vergonhas de baixo ventre, mas expunham sem problemas
os seios. No tempo dos antigos, já havia mudos-surdos entre os Ka’apor.
Na casa de Hói, há um pequeno museu em cima do jirau: pele do exótico pirarucu
trazida por um camarada, uma carapaça de tracajá que matou, um couro de garcinhabranca e seu bico. Ao ver uma pena grande desenhada de riscos, imaginando a resposta,
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perguntei do que era. Uiraçu, Hói confirmou. Eu disse que uiraçu é pajé. Hói confirmou
e acrescentou uma comparação: “Pajééé! Parece com o Japiai”.
Quando fui para as aldeias ka’apor, levei comigo uma gravação feita por Vladimir
Kozák para apresentar às pessoas.31 O registro da festança foi realizado em 27 de fevereiro
de 1959, numa aldeia do igarapé Icoaraci-paraná. A cauinada tinha como dono o casal
Mã Putyr e Pirangwa (conhecido pelos neobrasileiros como Jupará). O finado Pirangwá
era o filho mais novo do capitão Apĩ e o avô paterno do mudo Pepẽ. Kozák gravou
imagens que comporiam um filme, mas elas permaneceram sem edição final, divididas
em duas partes, uma de 55 minutos e outra de 40 minutos.
Além da cauinagem, foram gravadas várias cenas de outras atividades. Um
personagem sobressai aos outros: é o mudo-surdo Japiai. Ele aparece flechando,
carneando caça, tocando tambor na ocara e soprando a corneta na borda do mato. Japiai
foi retratado enrolando o grande cigarro, que seria usado na festa, mas que também é um
instrumento de pajelança. Além disso, Japiai aparece sinalizando na cauinagem, quando
recusa bebida da dona da festa.

31

Kozák foi da seção de Cinema Educativo do Museu Paranaense, atuando também como técnico de cinema
na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Paraná (que depois iria se transmutar na Universidade
Federal do Paraná). Kozák esteve na aldeia de Apĩ, para gravar um ritual, fotografar os Ka’apor e coletar
peças. 106 peças estão atualmente no Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade Federal do
Paraná. Seus cadernos de campo estão no Museu Paranaense. Além de sua produção audiovisual, Kozák
desenhava, pintava e escreveu sobre o povo xetá e um ritual bororo.
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Figura 26 – Japia’i enrola um grande cigarro com tauari (Kozák 1958-9, acervo Museu Paranaense.)

Figura 27 - cauinada (V. Kozák 1958-9, acervo Museu Paranaense)
A mulher à direita oferece cauim em uma cuia (que está atrás do esteio da casa) para o
surdo Japia’i à esquerda, que responde articulando o sinal para dizer ‘estou cheio’.

Japiai morava no Gurupiúna. Porém, na época da gravação, estava mais ao oeste,
no Icoaraci. Alguns dos velhos com quem conversei conheceram o finado mudo Japiai.
Primeiro, o finado Pirangwá, que foi o dono da cauinagem gravada por Kózak. Lembrou
rapidamente do nome de Japiai. Kujã tuwyr, moradora do Axingi, também aparece no
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vídeo, e se recorda do pajé Japiai. Na época, ela era uma meninota. Petrônio, da aldeia
Turizinho, comentou ter visto Japiai certa vez. Area, da aldeia Inajaty renda, também se
lembrou dele e de outros surdos dos tempos antigos.

Figura 28 – Japiai (Foto de Hein Foerthman, Acervo do Museu do Índio)

É Hói quem se lembra com mais carinho de Japiai. Várias vezes ao escurecer, Hói
me procurava e dizia vou ver meu avô (ihɛ̃-ɾamũj). Estava se referindo ao mudo-surdo
Japiai, com quem convivera quando jovem. Para enfatizar as capacidades xamânicas do
finado surdo, Hói alonga a vogal da última sílaba e coloca um tom alto “pajéé!” [pajɛ̋ ː].

Figura 29 - Hói, o neto de Japiai (21/09/2018)
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Certa vez, Hói adoeceu e foi tratado pelo mudo, seu ancestral pajé. Hói matou
uma tejubina e falou: “Um taiaçu flechei! Um taiaçu que eu matei!”. Fez uma fala ruim,
desrespeitosa para a embiara. As embiaras são xerimbabo: matar e falar para elas irrita
seus donos, que se zangam com falta de respeito. O Dono dos tejus (tɛju-jaɾ) ficou bravo:
“Mataram meu xerimbabo!”. Então, o Dono dos Tejus mandou caruara no jovem Hói.
Essa vingança do Dono dos tejus virou doença.
A cabeça de Hói ficou louca (iɲ-akã kaʔu ‘3-cabeça estar.louca’). A visão dele
ficou com pintas (ɛha pinim ‘3.visão/olho estar.pintado’), ficou com os olhos loucos (ɛha
kaʔu ‘3.visão/olho estar louco’). De noite, ficava sonhando e arranhava sua mãe, enquanto
sonhava. A mãe de Hói concluiu: “É, ele tá doido”. Levou Hói para Japiai diagnosticar.
Japiai era pajé, pajé mesmo.
– Meu filho fica sonhando de noite, o olho dele ‘tá louco, – sinalizou a mãe ao
pajé.
O surdo Japiai, para diagnosticar a origem do caruara, enrolou fumo no tauari.
Grandão era o cigarro que fez: do cumprimento do antebraço. Tacou fogo no tauari. ÁI
ÁI ÁI ÁI ÁI! Japiai cantou ÁI ÁI ÁI ÁI ÁI! Fumava seu grande cigarro. Então o gavião
(japukanim) desceu para ele, chegou até Japiai. E falou que o Avô dos tejus (tɛju-ɾamũj)
tinha levado o jovem Hói. Levou para longe, para lá na base da terra (ɪwɪ-pɪta). Então
Japiai caiu PAM! no chão.
Outro pajé veio para cantar, Nanĩ-ru, cujo nome verdadeiro era Ararũ. Enquanto
este cantava, Japiai foi rapidamente até a base da terra, no fim do mundo, no chão. Viam
Japiai gemendo (jamu) IH... IH... IH... O outro pajé ajudou Japiai a se sentar.
Japiai, então, pegou a alma do jovem Hói com as mãos. Pegou e colocou no
cocuruto (i-akã-pɪtɛɾ) de Hói. O jovem Hói dormia, estava cansado demais. Japiai
observou: “Agora ele não vai mais matar calango. Não é bom para ele matar tejubina”.
Durante toda sua vida, Hói não matou mais. Quando tem um teju, ele só olha, e o teju
corre e vai embora.
Japiai não teve descendentes. Mas Hói é neto classificatório de Japiai e lembra de
seu antepassado com saudade, a ponto de quase todo dia ter ido pedir para ver o filme
com o finado mudo.
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Area – mãe de Sapatói, que mora na aldeia Inaja ty – também conheceu Japiai.
Disse que ele morava no Gurupiúna. Foi lá que Japiai morreu e onde devem estar seus
restos mortais, embora agora não deve ter sobrado nem pó de osso. Japiai ficou com a
barriga doente. Isto o deixou magrinho, magrinho. Então, Japiai começou a vomitar.
Botou sangue pela garganta. Foi este sangue que matou Japiai, o mudo-surdo pajé.

2.7. Outros finados surdos
Era no Posto Canindé, no Pará. Maku Jaxi viu o pequeno Kixin-ru e sinalizou para
o capitão dos índios, João Carvalho, do Serviço de Proteção aos Índios:
– Quem é este camarada?
– Não é caraíba, é teu parente! Teu irmão. – secundou o sertanista João Carvalho,

para dizer que Petrônio era um primo de Maku Jaxi.
Maku Jaxi era parente de Kixin-ru por parte de pai, embora o último não saiba
exatamente a cadeia genealógica que o liga ao mudo.
Maku Jaxi trabalhava com João e morava no Posto Canindé. Lá pilotava voadeira.
Segundo Kixin-ru, o sinal que ele usava para

BRAVO

era diferente: batia com a parte

palmar do indicador que apontava para cima na parte traseira da orelha. Já Petrônio
sinaliza a mesma ideia com a mão encostada na testa, com os dedos apertados, para figurar
um cenho cerrado. Este último é o mesmo sinal dos surdos atuais. O sinal de Irasui é mais
pontual, apenas com um toque com os dedos estendidos nas interfalangeanas e todos se
tocando na ponta por flexão das articulações de base da mão.
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Figura 30 – Sinal IRRITADO, por Irasui

No Axingi, o sinal apresenta um movimento circular que figura a trajetória das
sobrancelhas franzidas, na cara amarrada que denuncia a irritação.
Maku Jaxi se casou com uma tembé, a finada Irene, e se mudou para a aldeia
tembé Tekohaw. Na aldeia tembé, foi chamado de Maku Zatewa. Lá no Tekohaw Maku
Jaxi teve descendentes, que, apesar de terem sangue ka’apor, agora falam quase só na
língua de caraíba, pois o tembé está decadente.
O nome verdadeiro de Maku Jaxi era Tamarã. Com esse nome, ele foi conhecido
por Darcy Ribeiro e Heinz Foerthman (Ribeiro 1996). O primeiro elogiou a habilidade de
Tamarã para caçar e o segundo o fotografou com um grande guariba.
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Figura 31 – Tamarã – posteriormente conhecido com Maku Jaxi (
Foto de Hein Foerthmann, acervo do Museu do Índio)

O irmão mais novo de Maku Jaxi, chamado Mui, era igualmente surdo. Quer dizer,
era igualmente maku. Entretanto, não era maku-jaʃi. Isto quer dizer que ele não era mudo,
no sentido de não vocalizar. Valdemir me explicou que só se fala maku-jaʃi ‘mudo-jabuti’
para aqueles que não vocalizam duma vez! Afinal, jabuti é assim: não escuta a gente nem
faz barulho. Maku Jaxi era como “surdo-mudo” já que não vocalizava mesmo.
Mui era maku mas parece que ouvia um pouco. Se chamassem ele de longe, nada.
Contudo, quando mutum zoava no mato: Mui sabia que tinha algo. Falava umas palavras
mal-e-mal. Perguntavam o que tinha ferrado a perna dele, e ele respondia [apaˈnã] para
dizer que foi carapanã. Chamava mulher de ʃape ‘vagina’. Ele falava assim, mal-e-mal
pronunciava alguma coisa (jɛʔɛ̃-wɛ ‘falar-mais.ou.menos’). Raimundo, que conviveu com
Mui e ainda hoje sinaliza, lembra do estilo deste surdo.

Outro finado surdo que Area conhecera foi Tapikuru, que poderia ser chamado
também de Kapikuru. Era morador do Turiaçu. Lá em sua taba, também morava Hemĩ,
que era ouvinte. Certo dia, Tapikuru foi pedir umas flechas para Hemĩ. Este se negou.
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Tapikuru irritou-se de modo tão intenso que matou Hemĩ com terçado. Fugiu da aldeia,
porque lá havia muita parentagem de Hemĩ. Após passar algum tempo foragido no mato,
veio beiradeando a aldeia. Voltou para pedir comida para sua mãe. A mãe negou e avisou
do perigo que Tapikuru corria voltando por ali: a família daquele que ele matou se
vingaria. O aviso foi em vão. Tapikuru correu, mas os irmãos de Hemĩ o perseguiram.
Acabaram com a vida do surdo assassino.
Quando criança, Area conheceu também a surda Inambu, talvez a mais antiga que
se tem notícia. Relatou que a velha surda morreu de “catarro” e que vivia no igarapé
Icoaraci-paraná, para o lado do Pará. Ribeiro (1996: 189, 178 e 193) a conheceu em uma
clareira que uniu restos de diferentes grupos locais que estavam sendo dizimados pelo
sarampo. Era “a pessoa mais trabalhadora” do local, trabalhando “de manhã à noite sem
parar”. Para se aquecer de noite, Inambu pegava tambor para tocar. Exausta e com o corpo
aquecido, dormia sem sentir o frio.

2.8. Jarara Pirã e seu(s) casamento(s)
Hói, descendente do mudo Japiai, é um senhor engraçado, gesticulador e
detalhista. Era comum Hói dizer que iria para “a casa do governador”, na aldeia Axingi:
govenado-kɔtɪ a-sak-ta ‘governador-em.direção.a 1SG-ver-FUT’. Por “governador”, Hói
se referia a sua irmã mais nova, Sypo Ruwy-mãi/Joana, quando ela tirava dinheiro da
aposentadoria. “Parece governo, mestre do dinheiro”, dizia Hói de sua irmã. Hói gostava
também de chamar outros Ka’apor de “presidente” e “deputado”.
A irmã de Hói tem nome de caraíba, Joana, cuja pronúncia ka’apor é [ʃuã]. Ela diz
que sua pele é amarelada (tawa), enquanto a pele de Hói é escura (pihun). Joana é uma
senhora de cara redonda e curta. Simpática, de fácil e agradável conversa. Disposta a
explicar e curiosa a perguntar: “Como que camarada diz isso? Como camarada diz
aquilo?”, botando questões sobre mim e os do meu “povo”, os caraíbas.
Em sua casa, Joana mora com a filha Sypo Tawa (“Cipó-Amarelo”) e com o mudo
Tehi. O nome-verdadeiro de Tehi é Jarara Pirã (“Jararaca-Vermelha”). Não se sabe por
que falam “Tehi”, mas seu nome-verdadeiro foi escolhido pelo pai, pois, quando jovem,
o surdo foi picado por jararaca. Hói chama Tehi de ihɛ̃-ɾuwajaɾ ‘meu cunhado’ e diz, de
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modo como quem acha algo fora do comum: “Tehi é um que tem duas esposas!”. Segundo
Hói, Tehi seria tanto esposo da sua irmã como da sua sobrinha, a filha da irmã.

Figuras 32 e 33 – Jarara Pirã – o sinal (acima) e seu referente (abaixo)

Diz-se que Jarara Pirã nasceu no dia 07 de novembro de 1975, na aldeia Cocal.
Sua mãe atualmente mora na aldeia do Outeiro (Ywy’ãhu renda), que fica após a aldeia
do Açaizal (Wasai ty renda) e antes da aldeia Ximborenda. Pode-se chegar lá andando a
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partir do Axingi. Por vezes, Tehi vai lá visitar a família. Infelizmente, pelas questões
políticas já citadas, eu não pude conhecer esta aldeia e a família do surdo.
Tehi é um ka’apor tão simpático quanto Hói e Joana, de olhos puxados e rosto
comprido. Suas vocalizações parecem risadas feitas de modo crepitante. Como Pepẽ, se
gaba de seu empenho no trabalho. Gostava de comentar e explicar sobre os animais, sendo
o tema que mais gravei com ele. Contudo, também sabia muito sobre as plantas ao redor
da aldeia e seus usos, tema que eu tinha menos capacidade de entender, visto que para
saber de plantas é preciso de mais esperteza, que eu não possuo.

Figura 32 – O surdo Jarara Pirã comentando sobre os jaguaretês e Joana, atrás na rede, interpretando.
(26/08/2018)

Entre os Ka’apor, não é incomum ter duas esposas. No Axingi, Tapera, pai da
surda Kaka Putyr, é duas vezes viúvo. Kapirã, compadre de Tehi, é casado com duas
filhas de Joana. Takumã, irmão mais velho do surdo Didi, é casado com duas mulheres,
irmãs entre si. Pirã, pai do pequeno surdo Parawa’yhu, também. No Paraku’y, Xupera
teve duas esposas, mas por brigas sua segunda esposa foi para o Xie e se casou, como
segunda esposa também, com Salomão.
Entretanto, o fato de Tehi e outros homens morarem com duas mulheres gera
comentários. Assim, Xipi disse que este tipo de casamento era imprestável para Tupã,
quer dizer, Deus missionário. Sawija também especulou sobre Tupã, que não deveria ter
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gostado do casamento de Tapera com duas mulheres: talvez, seja por isso que as duas
morreram.
Ao contrário destes outros casos de trisais e do que comentam os outros moradores
do Axingi, não é a opinião do surdo Tehi que ele seja casado com as duas, Joana e Sypo
Tawa...
Quando ainda não existia a aldeia Axingi, Joana morava no igarapé Gurupiúna e
foi casada com Aragão, cuja pronúncia ka’apor é [ɑɾãŋ͡gã]. Foi a segunda esposa de
Aragão. Aragão já era parte da família, pois a primeira esposa dele foi Ypy, tia materna
de Joana. A finada mãe de Joana chamava-se Hura’yr ou Pyku’i Ra. Com Xiatã, Hura’yr
teve Hói e Joana. Quando a tia materna deles, Ypy, morreu, Xiatã deu Joana para Aragão.
Afinal, ele não tinha ninguém que lavasse sua roupa. Então, Joana ficou com o velho
Aragão.
Com Aragão, Joana teve vários filhos, que moram ao norte de sua casa atual, na
aldeia Axingi. A filha dos dois, que dá origem a seus tecnônimos, é Sypo Ruwy “Bagaço
de Cipó”. Joana é assim chamada Sypo Ruwy-mãi.
Hói era duplamente cunhado de Aragão, pois a esposa de Hói é irmã do finado
Aragão. O irmão de Aragão, Xitaja, era capitão da aldeia Açaizinho. Xitaja, vendo que
Hói ainda era solteiro, decidiu dar-lhe sua irmã, Pipir.
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Figura 33 – Aragão, foto de Etiènne Samain (1984)

Aragão era muito pajé. Entretanto, teve uma visagem da qual não escapou. Aragão
e Joana moravam na aldeia do igarapé Gurupiúna, foram caçar com os pais do mudo Tehi,
Metĩ-ru e Metĩ-mãi, que tinham vindo da aldeia Cocal. Aragão foi voltando por um
caminho diverso. Estava demorando. Joana gritou-lhe: “Pai-de-Bagaço-de-Cipó! Volte!”
Aragão voltou. Voltou estranho. Não estava falando duma vez (jɛʔɛ̃-ʔɪm-tɛ), mas também
não estava bravo (paɾahɪ-ʔɪm). Algo acontecera.
Ao chegar na aldeia, conversou com sua filha, Sypo Ruwy. Contou que avistou
no mato algo que foi crescendo e crescendo. Cresceu enorme, de um tamanho
monstromedonho, e ficou Cobra Monstra. Era maju. A grande Cobra abriu sua bocarra e
engoliu o pajé Aragão. A Cobra carregou Aragão um tempo na barriga. Então, vomitouo. Depois disso, ele voltara e se calara. Sypo Ruwy contou o acontecido para a mãe.
Isto não era bom. Encontro com maju é visão sinistra, evento agoireiro. A partir
de então, Aragão começou a adoecer. Tentaram tratá-lo. Aragão foi levado para Belém.
Foi também cantado por crente, para o Tupã curá-lo. Não curou nada e por isso Joana não
acredita tanto neste negócio de ser crente. Aragão disse que havia um ovo de Cobra
Grande dentro dele. Isto o adoentava.
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Por fim, Aragão piorou. Começou a ficar com a visão louca, falando que já estava
vendo coisas que Joana não via. Gorfou no chão uma pasta. Joana logo cobriu com areia.
Talvez, aquele líquido fosse o nocivo ovo de Cobra Grande colocado no corpo de Aragão.
Morreu. Maju liquidou o pajé ka’apor. Depois disso, o finado aparecia por vezes nos
sonhos de Joana, como outro querido morto, seu pai Xiatã.
Algum tempo após a morte de seu esposo, Tehi chegou até a viúva Joana.
Sinalizou que ela precisava de alguém para trabalhar com ela: fazer roça, torrar farinha,
caçar. Que não precisava, ela replicou. Ia se virar bem sem marido. Tehi ignorou a opinião
e foi ter com ela. Instalou-se na casa dela! Foi torrar farinha, caçar para ela. Joana já tinha
dito que seu filho caçaria, outras filhas trabalhariam com ela.
No início, Joana se sentiu constrangida e mesmo teve algum medo do objetivo
enfático do mudo, que se revelaria na sequência. Disse que Tehi sempre utilizava uma
faquinha para fazer suas coisas e que temia que usasse contra ela. Por fim, acostumou-se
e morou com o mudo. Tehi, para denotar Joana, passa o lado radial (o lado em direção ao
polegar) do indicador no cabelo. Este é o sinal para VELHA, que indica a que tem o cabelo
“colorido”, no caso de branco.
A filha mais nova de Joana é Sypo Tawa. Quando era jovem, teve curubas no
couro cabeludo. É por isto que para designá-la, Tehi articula suas mãos em garra e coça
a cabeça. Portanto, Sypo Tawa é “A da Cabeça que Coça”. Quando se aproximou a época
da menarca de Sypo Tawa, Tehi revelou suas intenções de cuidado. “Esta será minha
esposa.”, disse. Tehi estava reproduzindo um tipo de casamento ka’apor, hoje extinto,
quando um homem cuida de sua noiva, antes de ser moça. Diz-se, em ka’apor falado,
desta ocasião que o homem a cria, a faz crescer (mu-tɪha ‘CAUS-grande’). Antes da
menstruação, traz carnes de embiaras para alimentá-la. Quando o primeiro sangue recémdesceu (jai-pɪ-ɾamɔ̃ ‘mênstruo-primeiro-recente’), é tempo de cuidado nos modos,
comportamentos e alimentos.
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Figura 34 – menstruação, menstruada – kujã jai-ha; jai
(Joana 2018-08-28, arquivo sobre o jabuti, 03:17)
https://youtu.be/ZrtlwcgixRc

Um dos poucos sinais de difícil interpretação imagética é este sinal para
MENSTRUADA.

Ele é feito com a mão aberta passando a parte ulnar (o lado do mindinho)

no pescoço. Como certa vez glosaram: “Está com pescoço torado”. Perguntando, nunca
descobri a relação da menstruação com o pescoço. Este foi um dos poucos sinais que me
pareceu arbitrário (talvez tenha alguma relação com o sangue que passa pela jugular).
Para dizer

PRIMEIRA MENSTRUAÇÃO,

faz-se um sinal para expressar “aquela da

cabeça pirocada” i-akã-piɾɔk-ʔɛ̃ ‘3-cabeça-pirocada-NMLZ’ mais o sinal de “pescoço
torado”.

Figura 35 menarca – jai-pɪ-(mɛ)ʔɛ̃
(Tehi 2018-08-28, arquivo sobre o jabuti, 05:31-2)
https://youtu.be/ZrtlwcgixRc
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Após a menarca, a moça deve ficar deitada, olhando para a ponta de seu pé. Não
deve ficar saindo, deve escutar os conselhos da mãe. Quando está nesta situação só deve
comer jabuti-tinga, a carne dos resguardos. Não pode comer jabuti-piranga, o carumbé.
O carumbé, assim como o jeju, são bichos que têm muito sangue. Comê-los faria a menina
ficar sangrando demais.
A moça deve começar comendo jabutis pequenos, especificamente, um cozido da
carne mole da parte proximal da pata do jabuti. Se comer jabutis grandes, vai ficar velha
rápido. Comendo os pequenos, demorará para envelhecer. A moça pode comer também
mingau de farinha insosso. Depois que o cabelo da moça cresce e ela tem a cara pintada
na cauinada e, então. pode voltar a comer carne. Também já pode casar-se.
O ‘noivado’ ka’apor consistia, pois, em o futuro esposo coletar os jabutis-tingas
para a moça. Foi assim que se casaram Mati e Filomena, por exemplo. Do mesmo modo,
fez Tehi com Sypo Tawa: pegou jabuti para ela, depois pegou-a para esposa. Ela é sua
verdadeira esposa. Joana é sogra, mora junto, os dois trabalham juntos, mas não é sua
esposa. Mais do que Sypo Tawa, Joana comentava e interpretava a sinalização de Tehi
para mim, à moda de intérprete.

Figura 36 – Tehi e Joana preparam a carga do jumento (Foto de 2019, passado por Sypo-te, neto de
Joana)
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Com Sypo Tawa, Tehi teve os meninos Tarawi (26/05/2007), Tarawihu
(13/10/2009), Tarawiran (29/06/2012), a menina Tarawi Ro (06/07/2016) e, por fim, o
pequeno Tarawe (nascido em 2019, que só conheci na barriga).

Figura 37 – Imagem de satélite da aldeia Axingi renda (Google earth)

A partir da casa de Joana, para o norte, localizam-se, ordenadas em fileiras, as
casas de seus filhos com o finado Aragão. A primeira é do caçula Uwĩ. Depois, segue a
casa de Amin, casado com Marixina. Marixina é umaconexão de Tehi com um morador
de outro lado da aldeia, Nonato. Marixina é filha de Nonato/Manõ-pái e Mirixi/Manõmãi. Apontando o cocuruto e delineando um círculo com o indicador, Tehi denota
Nonato, enfatizando sua semi-calvície. Nonato mora na extremidade sul da aldeia.
Embora não frequente assiduamente a seção da aldeia onde se concentra a família de
Joana, é comum ver Nonato andando por aí. Ele é um interlocutor comum de Tehi,
embora não dos mais frequentes.
Após a casa de Amin, mais ao norte, fica a casa de Kapirã. Este é realmente casado
com duas mulheres, as duas são filhas de Joana, a primogênita Sypo Ruwy e Syporan.
Tehi levantou um filho de Kapirã, que acabou morrendo. Os dois são compadres e amigos.
É comum Tehi visitar a casa de Kapirã e de suas cunhadas para tomar chibé. Os dois
amigos vão também para o mato juntos, nos seus afazeres.
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Seguindo ao leste, saindo da linha de casas dos descendentes de Joana, há a casa
de Sawija. Lá era mais comum ver Tapera e sua filha surda. Apesar disto, quando Tehi
encontrava Sawija – seja nas reuniões, nos procedimentos coletivos de rotina no posto de
saúde ou nas exibições de filmes que eu passava quase diariamente – os dois sempre
sinalizavam entre si.
As reuniões eram frequentes na aldeia Axingi. Tehi sempre ia lá. Por vezes, Sawija
tomava a iniciativa e traduzia algo da discussão para o mudo. Não existe nada como
“interpretação simultânea” do ka’apor falado para o sinalizado. Para conseguir uma
tradução de conversas que estão rolando no seu entorno, um surdo deve, em geral, querer
se informar e questionar sobre o tema. Portanto, uma interpretação um pouco atrasada.
Ou um colega deve tomar a iniciativa de elucidar o surdo.
O irmão de Sawija, Heronho, que mora mais ao sudoeste, é igualmente sinalizante
frequente. Conversa frequentemente não só com Tehi, mas também com Kaka Putyr,
cunhada de suas filhas. Duas das irmãs dos ouvintes-sinalizantes Heronho e Sawija são
mães de mudos: Monha, mãe de Panhuwa Putyr, e Gracinha, mãe de Parawa’yhu.
Atravessando mais uma viela da aldeia ao leste, a partir da casa de Sawija, está a
moradia de Pirã, casado com a irmã de Sawija, Gracinha. Pirã é colega frequente de Tehi,
os dois saem pelo mato, para caçar taiaçu. Tehi visita Pirã com frequência. Pirã e sua
esposa também vão à casa de Tehi, embora me parecesse menos frequente.
Após as casas dos filhos de Joana, há as casas dos filhos de Tapera, pai de uma
surda e avô de outra. Tehi designa Tapera como “Bundudo”. Aos finais da tarde, Tapera
sentava-se na frente de sua casa com filhos e noras. Certas vezes, ia à casa de seu filho
Pedrinho ou, como Hói, à casa de Joana e Tehi, onde conversavam às luzes de lanterna32.
Quando encontrava Tehi em reuniões ou no Posto de Saúde, Tapera era um de seus
sinalizadores preferenciais. Tapera sinaliza há três gerações: sur irmã mais velha era
muda-surda, uma filha sua é surda e uma neta, igualmente..

32

Desde 2016, há fiação elétrica na aldeia, entretanto não havia luzes na ‘sala’ da casa de Joana.
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2.9. Kaka Putyr e Panhuwa Putyr
Um ipê – madeira muito cobiçada na região – sobrou em uma propriedade que
agora é chamada por privada, terra de um Caraíba criador de vacas e bois. Lá, há um
capinzal que alimenta o gado do fazendeiro. No lugar, já teve uma mata com taiaçus,
veados e mesmo seres como matintaperera. Era lá que ficava a aldeia do ka’apor chamado
Tapera, que atualmente vive na aldeia Axingi. É uma ex-aldeia, hoje, uma tapera que
virou comida de vacas. Esta aldeia chamava-se Taji pyta renda, “Lugar do toco de ipê”.
De lá, veio Taperate, cujo nascimento especulou-se, para fins burocráticos, ser em 23 de
julho de 1936. Taperate era chamado pelo tecnônimo Penĩ-ru, “Pai-de-Pedrinho”. Sua
irmã mais velha era a surda Kanajy.
Quando crescido, Tapera foi morar na aldeia Maracaçume, onde se casou. Seu
filho mais velho, Penĩ (Pedrinho), se mudou para o igarapé Gurupiúna. Alguns anos
depois, uma das esposas de Tapera, a Rusi estava grávida. Começou o trabalho de parto.
Durante dois dias, tentou parir, mas não conseguiu. No terceiro dia, a dor era muita. O
missionário Rubens-pái levou-a para Santa Luzia. Sem resultado, seguiram para Zé Doca,
onde ela tomou uns remédios e, enfim, pariu, sem precisar fazer cesárea.
Nasceu, em 23 de novembro de 1981, Kaka Putyr, surda como sua tia paterna, a
finada Kanajy. Atualmente uma mulher cescida de olhos arredondados, com algumas
manchas em suas bochechas. Vocaliza com gritos agudos, quando sinaliza enfaticamente
ou para chamar atenção de alguém. Tem o costume de colocar a língua para fora em
algumas sentenças, o que dá um tom debochado à sua sinalização ou indica uma negação.
Com 36 anos quando conheci, mora na mesma casa de seu pai Tapera. Na casa
também moram o filho de Kaka Putyr (Kakahu), o irmão mais novo dela (Kajaran) e sua
cunhada (Junuiran). A casa da família fica na mesma fileira da casa de Joana e Tehi.
À diferença de Tehi, Kaka Putyr não é casada. Em 01 de agosto de 2011, Kaka
Putyr deu à luz Kakahu, cujo pai ela não revela. A muda diz que não quer se casar.
Na aldeia Axingi era comum Nonato colocar o rádio para fazer barulho e, então,
a cada semana: era dia de dançar. Surgia um abalado baile no Axingi quase
semanalmente. Embora não fosse a frequentadora mais constante destas festas, Kaka
Putyr gosta de dançar e é considerada boa dançarina;;.
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Perto da casa de Tapera fica a casa de um de seus filhos, Pedrinho, cuja pronúncia
é [pɛnĩ]. Penin é casado com Monha. A filha mais velha que mora na casa é Panhuwa
Putyr, nascida em 20 de outubro de 2001. É surda também. Em geral, ela está junto de
seus pais em seus afazeres, torrando mandioca e acampando para limpar a roça.

Figura 38 – parentesco de Kaka Putyr e Panhuwa Putyr

Como observei sobre os dois surdos do Xie, Irasui e Maku, não havia nenhum
motivo especial para eles, por compartilharem a condição, interagirem entre si. Tehi
eventualmente conversava com Kaka Putyr ou mesmo, em menor medida, com Panhuwa
Putyr. Entretanto, era mais comum ele interagir com Tapera, pai de Kaka Putyr.
Entre Kaka Putyr e Panhuwa Putyr, tia e sobrinha surdas, a comunicação era a
mais conspícua entre duas pessoas surdas das que conheci., como de boas amigas. Uma
ia até a casa da outra para conversarem, fazerem colares e pulseiras de miçangas e
torrarem farinha. A força para a relação das duas surdas, embora fortalecida pela língua
de sinais, é antes condicionada pela proximidade na família.
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2.10. Didi e Parawa’yhu
Os dois mudos mais jovens da aldeia Axingi são Didi e Parawa’yhu. Didi, cujo
nome-verdadeiro é Pirer, nasceu prematuro, pequeno, no dia 13 de junho de 2006. Ficou
na incubadora, sendo alimentado por um tubo. Além de surdo, ficou com uma paralisia
parcial. É um pequeno mudo que anda sorridente por aí. Em geral, perto de sua família.
Quando cheguei ao Axingi, ainda morava lá. Mas logo foi com seus pais até a pequena
aldeia vizinha, Ama’yty renda.
Parawa’yhu, nascido em 15 de novembro de 2013, é o surdo mais novo da aldeia
Axingi. É filho de Pirã com Gracinha. Como todas crianças, em geral, está brincando e
rindo. Apesar de seu pai sinalizar bem e ser companheiro do mudo Tehi, Parawa’yhu
geralmente está apenas apontando, vocalizando e se expressando com o rosto, brincando
com as crianças ao seu redor.

2.11. Pororo, a falsa-muda
Quando fui justificar meu voto em 2014, em Paragominas a preocupação com a
eleição presidencial não era tanta. Nesta época, eu estava vivendo na aldeia Xie. Maior
foi a mobilização em 2016, nas eleições para prefeitura, quando vários Ka’apor mudaram
seu título de Paragominas para Centro Novo do Maranhão, na justificativa de ser o
município onde estava sua aldeia. Também abriram diálogo com um candidato à
prefeitura, que perdeu33. Em 2018, já comentavam em dividir os títulos eleitorais, para
colocar um pouco em Centro Novo do Maranhão (MA), cuja administração municipal
estava buscando proximidade com os índios, e outro tanto para apoiar candidatos a
vereador da Vila Caip (em Paragominas – PA), um dos quais fez uma reunião na aldeia
para conseguir base.

33

Naquele 2016, organizaram uma caravana para ir até a cidade, composta de uma rua principal não muito
grande e de ruelas paralelas. Lá, uma ex-guerrilheira do Araguaia, senhora de ideias progressistas – agora
do contraditório PCdoB – travava boas relações com Valdemar. Por isso, eu e Valdemar dormimos em sua
casa. Realizaram reuniões sobre educação, melhora do caminho e comida. Passamos uns poucos dias lá e
retornamos ao Xie.
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Figura 39 – A rua principal de Centro Novo do Maranhão

Antes das eleições de 2018, este momento ridículo da história do assim dito Brasil,
o comentário sobre o então candidato Bolsonaro nas aldeias era frequente. Na aldeia
Axingi renda, houve várias reuniões, que, entre outros assuntos, trataram de centralizar a
base eleitoral ka’apor, inclusive, com apoio da prefeitura e dos candidatos a deputado da
região.
Várias pessoas se preocupavam em entender a ordem do “apertamento” dos botões
(pipi-ha ‘apertar-NMLZ’), ou seja, de conseguir usar a urna eletrônica e votar nos
candidatos indicados. Alguns não entendiam direito os números. Trouxeram urnas de
papelão. Outros, já sabidos de usar os celulares ditos espertofones, baixavam aplicativos
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que simulavam a apertação, quer dizer, a votação. Os mais jovens ajudavam os mais
velhos.

Na aldeia Turizinho, Pororo gostava de jogar comigo: de bola de saco plástico, de
tacar pneu, de me mostrar as coisas da aldeia. Quando retornei lá, sua mãe, Loira, me
disse: “Pororo te viu no face, parece, e disse ‘onde tá o barbudo?’”. Tinha para mim que
Pororo era rapazote. Só depois de algum tempo fiquei sabendo que era nascida em corpo
de menina. Certa tarde, depois de Pororo e eu andarmos pelo pomar, banharmos no
igarapé e vermos seus desenhos e rabiscos, fomos para casa de seus tios: Quintiran, irmão
de seu pai, e Valdilene, irmã de sua mãe, que também são seus padrinhos. Lá já estava
sua mãe, Loira, que foi tomar chibé de açaí.
Valdilene e Loira são filhas da tembé Maria Creuza com o mocambeiro
Raimundão, moradores do Xie que já comentei acima. Valdilene conversa em português,
ao contrário dos outros seus irmãos, que conversam em ka’apor. Seu marido e seus filhos
falam em ka’apor e ela entende, mas não secunda na língua indígena. Eu e Loira de igual
falávamos no idioma de camarás: o português. Como estávamos a poucos dias da barbárie
eleitoral, conversávamos sobre as loucuras do candidato que liderava as pesquisas.
“Diz que Bolsonaro vai acabar tudo com os viados, matar tudo as sapatão, se ele

ganhar”, comentou Loira. Disse que sua filha Juruwe Ro, ao saber disso, ficou
preocupada: “Mãe, bota logo uma saia na Pororo, se não, se Bolsonaro for eleito, vai
matar a Pororo!” E sua madrinha Valdilene complementou: “A Pororo que é sapatão
assim, querendo só roupa de homem.”
Embora seus cabelos estivessem um pouco mais compridos do que há alguns
meses, ainda eram curtos. Como de costume entre os meninos, gosta exageradamente de
bola, brincadeira de luta, mostrando seus bíceps em sinal de força – coisas que pareciam
fazer parte da machidade infantil.
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Figura 40 – Pororo tomando café da manhã

Nesta altura, eu sabia que em português era a Pororo, que no começo achei ser o
Pororo. Não há palavra para ‘sapatão’ em ka’apor, sua mãe não sabia traduzir, seu pai fez
um calque do português “o que fica no pé e é grande”. Ainda no Turizinho, ouvi de Rerin,
ainda comentando sobre a desgraça do Bolsonaro, que era “as que se esfregavam”.
Pororo é filha de Irakaju Kaapor com Rosilene Alves Tembé, conhecida também
como Loira. Pororo é apelido. Seu nome-verdadeiro é Yraju, e o sobrenome evidencia
sua dupla filiação étnica: Iraju Tembé Kaapor. Nasceu em 19 de agosto de 2010.
Alguns meses antes, eu estava almoçando junto de Pororo na casa de Awaxi, sua
tia, irmã de Irakaju. Vendo-nos sinalizando, Awaxi comentou que Pororo era jɛʔɛ̃ŋai-ɾan
‘falsa muda’, explicando que ela escuta, mas tem estes sinais aí. Segundo sua mãe, Loira,
Pororo inventou por si alguns, como o sinal para ESCREVER, que ela fazia, às vezes, com
uma mão, mostrando a palma e apertando com o dedão. Também usava este sinal para se
referir aos celulares.
Pororo não é surda, escuta tudo. Contudo, fala pouco. Ela tem um problema que
imobilizou parcialmente o lado esquerdo de seu corpo e afetou sua boca. Ela não é
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totalmente incapaz de vocalizar, mas não tem controle completo de sua fonação, tendo,
inclusive, que limpar suas babas recorrentemente. Por isso, sua paralisia, ela começou a
usar alguns sinais para se comunicar, ao mesmo tempo em que vocaliza.
Algumas palavras simples faladas por ela pareciam-me fáceis de entender, como
mãi ‘mãe’, ja-ho ‘vamos’ e upa ‘terminou’, que ela sincronizava tanto com o sinal de
ACABAR quanto

com o sinal de NEGAÇÃO. Quando Pororo começava a fazer frases muito

longas, eu não conseguia entender. Alguns de seus sinais recorrentes – idênticos aos
convencionais da língua de sinais – eram NEGAÇÃO, ACABAR, BONITO, COMER na boca e
o sinal de trajetória de
SATISFEITO.

ENGOLIR.

Um sinal discrepante em relação aos mudos era o de

Em vez de ser o sinal no pescoço, Pororo batia na barriga.

2.12. Categorias
Tendo apresentado os mudos-surdos que conheci entre os Ka’apor, agora tratarei
de algumas palavras do ka’apor falado relacionadas com a fala, a visão, a audição e a
comunicação.
Há dois nomes para ‘mudo’ em ka’apor oral: jɛʔɛ̃ŋai e maku. Ouvi mais a palavra
jɛʔɛ̃ŋai no Axingi, já no Xie era comum maku. Como já observei no começo do capítulo,
jɛʔɛ̃ŋai mapeia conceitualmente o vocalizar mal. A palavra maku não tem uma origem
clara.
Antigamente, existia um povo (ou um subgrupo ka’apor) que se chamava maku
awa-ta. Alguns supuseram que os maku awa-ta foram vistos sem falar e, então, foram
considerados mudos, entretanto isso é uma especulação. Segundo Joana-hi, da aldeia Xie,
o povo maku era gente brava, raivejante (parawɪ-waɾ). Este povo maku matava os
ka’apor. Os ka’apor também contra-atacavam. Disse que seu tio paterno, Mara’u, se
casou com uma descendente de maku, de tecnônimo Ewse-mãi (mãe de Eusébio). Na
aldeia Axingi, Nasare-mãi, de nome-verdadeiro Naji, é neta de um maku chamado Morin,
que foi criado pelos Ka’apor, após seus pais terem sido mortes. Apontando para seus
netos, disse que eram descendentes de maku também. O filho de Nasare-mãi, Josué,

123

inclusive aprendeu uma forma específica da borduna dos maku, diferente da borduna
ka’apor, que parece uma espada.34
Há uma predicação que pode descrever alguém ‘surdo’: i-pɪakʷaɾ-ʔɪm ‘3-ouvidoNEG’.

A palavra descritiva para ‘surdo’, i-pɪakʷaɾ-ʔɪm, pode ainda ser usada em um

sentido pejorativo, de alguém que não entende e não obedece. Assim, quando Pepẽ não
prestou atenção em sua avó, que o mandava amarrar os jumentos, ela falou nɛ-pɪakʷaɾʔɪm! fazendo um sinal correspondente que apontava para o ouvido e depois o sinal de
NÃO.

Enquanto a palavra jɛʔɛ̃ŋai remete apenas aos mudos-surdos, sinalizantes, a
expressão i-pɪakʷaɾ jɪ-kɪna ‘3-ouvido INTR-fechar’ se refere a problemas de audição, mas
que não são, necessariamente, surdez. O que os Surdos urbanos chamam em português
de “ouvinte” é, em ka’apor, jɛʔɛ̃-(k)atu, ‘alguém que tem voz boa’.
Em português, se diz que alguém “fala (algo)” ou que “diz (algo)” pressupondo
que usa a fonação, falar e dizer, através da voz – embora “dizer” tenha uma conotação
mais ligada ao sentido do que se fala. Os que conhecem a língua brasileira de sinais dizem
que os surdos “sinalizam”, para substituir o “falar” ou o “dizer”. Ainda há “fazer gestos”,
“apontar” e “acenar” para a atividade das mãos. Em ka’apor, todas estas atividades
comunicativas podem ser expressas pelo mesmo verbo, que apresenta diferentes
interpretações segundo o contexto: panu ‘contar, narrar, dizer, mostrar, apontar, perguntar
ou pedir’.
Um sinônimo, ou um alomorfe, de panu é mɛʔu, forma menos usada.35 O verbo
panu significa também ‘apontar com a mão’ e ‘falar com as mãos’ ou com outra parte do
corpo, como cotovelo ou lábios em protrusão. Diz-se i-pɔ-pɛ panu 3-mão-INS 3-falar
‘falar/dizer com as mãos’. Essa expressão pode se referir tanto aos gestos quanto à língua
de sinais. Assim, não há uma palavra específica para ‘língua de sinais’ ou para
‘gesticular’.

34

Agradeço a Alessandro Campos pela observação sobre a forma da borduna.
Ao que parece, não há diferenças de significado e uso entre as duas formas. Segundo Kakumasu, mɛʔu
seria usado só em contextos não-locais, isto é, entre terceiras pessoas. Porém, não é uma observação correta,
pois esse verbo pode ser usado com qualquer flexão, como panu.
35
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Ao ver Tehi contando seus irmãos nos dedos, Joana usou uma construção com a
posposição locativa ɛhɛ: i-pɔ-ɾɛhɛ ø-panu ‘ele está falando nos dedos’, pois uma mão
encostava na outra e ɛhɛ designa este contato, enquanto i-pɔ-pɛ designa uma ação
instrumental “se utilizando das mãos”.
Em geral, o verbo jɛʔɛ̃ ‘falar’ está ligado à vocalização e pode ser utilizado tanto
para barulhos animais como para a voz humana (3.1). Pode denotar igualmente fala,
conversa ou uma unidade de discurso maior. Também é usado de um modo semelhante a
panu e mɛʔu, no sentido de ‘contar algo específico, um discurso reportado’ (3.2 e 3.3)

(3.1)

pɛ
ʃĩ́ ̃
ʃĩ́ ̃
ʃĩ́ ̃
ʃĩ́ ̃
ʃĩ́ ̃
ʃĩ́ ̃
∅-jɛʔɛ̃
então 3-fazer.barulho
IDEO IDEO IDEO IDEO IDEO IDEO
‘então, (a formiga tapiaí) faz barulho: XIM! XIM! XIM! XIM! XIM! XIM!’
(Sarumã-ru: 2014-07-19)

(3.2)

pɛ
Maiɾ ∅-panu i-pɛ
"pakɔ
(ɛ-)mu-jɪk"
então Maiɾ 3-falar
3-DAT banana
(3imp-)9CAUS-mingau
‘então, Maiɾ falou para ela: “faça mingau de banana”’
(Sarumã-ru: 2014-06-23, Mair)

(3.3) pɛ‖
u-kʷɛɾ|
pɛ
Maiɾ ∅-jɛʔɛ̃
i- pɛ
então 3-dormir então
Maiɾ 3-falar
3-DAT
"pakɔ
mujɪk"
jɛ
banana CAUS-mingau
HSY
‘Então (a Tapuru) dormiu. Aí Maiɾ disse para ela: “faz mingau de banana!”’
(Sarumã-ru: 2014-06-23, Mair)

Além de nomearem os mudos-surdos de jɛʔɛ̃ŋai, pode se falar deles, explicando

∅-jɛʔɛ̃-ʔɪm “não fala com voz”, mas nunca se diria ∅-panu-ʔɪm ‘não conta/fala/diz’.
A composição ∅-jɛʔɛ̃-ai ‘3-vocalizar-ruim’ se usa para denotar alguém que fala de
um jeito estranho ou ruim de entender, como Rossi comentando um chamado para uma
reunião no Axingi, que tinha uma fala meio embolada. Sobre o meio-surdo Mui, Kixinru disse jɛʔɛ̃-wɛ ‘vocaliza mais ou menos’, pois falava estranho. A gagueira é chamada de

∅-jɛʔɛ̃-pɪta~pɪta ‘3-voz-ficar~RED’, ou seja, ‘a voz que fica ficando (=travando)’. De uma
maneira semelhante, fala-se pɪta~pɪta de um vídeo que trava no computador.
Algumas pessoas foram descritas como jɛʔɛ̃ŋai-ɾan ‘falsos surdos/mudos’. Assim
foi o caso da Pororo, jovem do Turizinho, que escuta, mas não fala bem e age como surda.
Heronho chamou de jɛʔɛ̃ŋai-ɾan seu filho, que não escuta bem de longe, sem que isto
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afete sua capacidade de falar. Também Pirã foi dito jɛʔɛ̃ŋai-ɾan, por não ouvir direito
quando é chamado de longe.
Para se referir a ‘idioma’, utilizam uma nominalização do verbo jɛʔɛ̃ ‘vocalizar’:
awa-jɛʔɛ̃-ha gente-voz-NMLZ. Essa nominalização pode indicar também outras ideias, por
exemplo, tupã-jɛʔɛ̃-ha deus-voz-NMLZ ‘o Novo Testamento’.
(3.4) jɛʔɛ̃-ha
hatã
panu-ha
fala-NMLZ duro
falar-NMLZ
‘língua difícil de falar’
(3.5) jɛʔɛ̃-ha
hatã-ʔɪm pahaɾ
u-kʷa
fala-NMLZ duro-NEG rápido
3-saber
‘língua fácil, sabe (=aprende) rápido’ (Rossi, 16/09/2018)

Embora jɛʔɛ̃ esteja ligado à vocalização, pode-se falar que a língua de sinais é uma
jɛʔɛ̃-ha ‘idioma’ O mapeamento conceitual destas palavras do ka’apor falado difere da
língua de sinais ka’apor. A contrapartida para jɛʔɛ̃ em sinal é feito colocando-se a mão
em cima da cabeça, como Joana faz no seguinte exemplo:

Figura 41: cururu canta/vocaliza

Este gesto emblemático é utilizado para

CANTAR

conversas entre as pessoas, necessariamente usa o sinal

e

VOCALIZAR.

FALAR,

No caso de

seja através da língua

falada ou de sinais. O sinal VOCALIZAR é localizado na cabeça e deriva do jeito como o
pajé dança e canta durante uma seção de pajelança, colocando o braço na frente da testa.
Assim, o sinal com o sentido original de “o cantar do pajé” foi expandido para outros
domínios de vocalização.
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Figura 42 – sinal para FALAR (por Jepereir, em 2014)

O sinal para

FALAR

ou

CONTAR

é localizado na boca, com o dedo indicador

estendido ou com a mão espalmada, fazendo movimentos retilíneos. A base imagética é
algo saindo da boca, como no sinal de FALAR e OPINIÃO da Libras. Embora esteja ligado
a uma base imagética da língua oral, pode ser usado tanto para a fala oral quanto para a
fala em sinais.

2.12. Passagem
Os ouvintes são usuários importantes da língua de sinais. Não há uma
“comunidade surda”, nem mesmo uma preferência entre os surdos a interagirem entre si.
O que há é uma “comunidade sinalizante”, que compartilha os sinais com os mudossurdos. Apresentei alguns dos surdos e os ouvintes com os quais se comunicam. Por fim,
apontei algumas palavras que tratam da comunicação e dos sentidos.
Entre os Ka’apor, o bilinguismo em sinais é desbalanceado. A aceitação imediata
do “narrar com as mãos” e de sua difusão não implicam que todos se considerem
qualificados e tenham a mesma competência nos sinais. Grande parte do povo do Ka’apor
sinaliza: mas não todos. A sinalização se concentra, como esperado, nas redes de relações
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dos surdos. Não há a ideia de tradução simultânea, de que tudo que é tratado em ka’apor
falado deva ter uma tradução ou um correspondente em sinais; tampouco há tradutores
em todas as situações. Entretanto, para os Ka’apor, os sinais são um meio pleno para
comunicação. Na língua de sinais, os mudos-surdos Ka’apor apresentam conhecimento
sobre ritos antigos, sobre o mundo dos pajés e caruaras, contam piadas, imitam os outros
a modo de brincadeira, comentam sobre o que viram nos sonhos, sobre suas opiniões e
projetos, sobre o ambiente entre outros assuntos.
Os surdos não têm acesso nenhum à língua falada, a não ser pela imitação
inconsistente de uma sílaba ou outra, mais saliente visualmente. Não há plena igualdade
entre os direitos linguísticos. Entretanto, os surdos não são vistos como pessoas a serem
“educadas” no sentido ruim do termo, de serem corrigidas e colocadas no reino da fala.
Facilmente o surdo vai para qualquer aldeia e sempre se faz entender e é entendido.
O estatuto social dos surdos entre os Ka’apor não aparece, explicita e
publicamente, como depreciativo. As únicas opiniões negativas explícitas foram
comentadas por Hói e por Valdemir. Hói comentou que os ouvintes ka’apor não gostavam
de casar-se com surdos. Entretanto, seu cunhado preferido é um surdo. Já Valdemir disse
que o nome maku poderia ter um significado depreciativo. Todavia, o surdo chamado
Maku passava longos períodos em sua casa e foi um amigo mais velho de infância.
Além disso, a antiga restrição em comer jacaré durante a gravidez lembra aos
Ka’apor que podem se prevenir de ter filhos mudos. Entretanto, tanto Sarumã-ru e Hói
como Valdemir, que expressaram estes comentários, tratavam os mudos muito bem,
tendo-os em sua companhia frequente. Pode-se concluir que, embora exista uma
“acessibilidade” nos Ka’apor quanto à comunicação, ser mudo não tem exatamente o
mesmo estatuto do que ser ouvinte.
Alguns faziam questão de comentar que os mudos eram muito inteligentes. (Esta
atitude parecia-me indicar que o esperado seria que não fossem.) Falaram-me da
capacidade de observar os animais e da destreza na caça de Tehi. Contaram sobre a
inteligência de Pepẽ, que sabia de todo tipo de coisa. Igualmente comentado por sua
capacidade de trabalho, o único mudo que causava alguma estranheza – talvez exagerada
aqui por mim – foi Maku, com seu jeito peculiar.

128

Os mudos-surdos apresentam problemas comuns. Maku colocou-me uma questão
mais saliente de aparente “inadequação”, mas outros Ka’apor, não-mudos, eram tidos
como inadequados igualmente e até mais fortemente que Maku. Um caso peculiar, talvez,
seja o celibato de Kaka Putyr. O solteirismo é muito mais comum entre homens do que
entre mulheres. Entretanto, Kaka Putyr é uma pessoa bem decidida e ativa. De toda forma,
outras surdas mais velhas, como Serĩ (aldeia Bacurizeiro) ou a madrasta de Moro (aldeia
Ximborenda) que não conheci, são casadas.
No fim, saber dos mudos-surdos nos leva a ver que as questões da “deficiência”
são questões humanas. Os Ka’apor revelam em seu cotidiano o que os sinais sempre
foram, continuaram sendo e sempre teriam sido: línguas humanas. Ao mesmo tempo
plenas e incompletas em seus sentidos e desentendimentos.
Faltaria eu comparar o caso dos mudos-surdos com outros casos de “deficiências”
entre os Ka’apor, para tratar melhor de seu estatuto social. Por exemplo, na aldeia Axingi,
há cinco pessoas cegas, mesmo número que o das pessoas surdas. Embora eu tenha
convivido muito com um destes cegos, Akajuran, e encontrasse frequentemente outra,
Rurei, não me coloquei a questão do estatuto da cegueira ou de outras deficiências de
forma satisfatória.
As mulheres cegas, Lulei e Pakin, pareciam-me sempre trabalhadeiras, entretidas
com alguma ação. Pakin ajudava a cuidar de seu sobrinho, descarregava lenha, torrava
farinha, além de outros afazeres. Lulei igualmente. Lulei também andava pela aldeia para
visitar sua filha, Awen. Era, para mim, um fato interessante que os cegos congênitos do
Axingi andassem pela aldeia sem problemas, nem bengalas36. Akajuran era certeiro em
conhecer as vias, andado para lá e para cá.
Como entender algo também é comparação e contraste, para reconhecer a posição
num campo de diferenças, o capítulo a seguir esboçará uma sociologia comparativa das
línguas de sinais. Assim poderemos ter noção, numa escala global, da peculiaridade ou
naturalidade do caso ka’apor. Buscarei dar um panorama sobre as diferentes comunidades
em que são usadas línguas de sinais. Comentarei sobre como uma língua de sinais pode
O único cego com quem convivi mais tempo fora dos Ka’apor reside em Corumbá (MS). É Geraldo,
marido de Eufrásia, a última mulher a se lembrar do guató, que eu e colegas estávamos documentando.
Apesar de Geraldo já ser cego há alguns anos, ele tem dificuldades em locomover-se, mesmo em sua
pequena casa, necessitando de sua esposa, que o guia.
36
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surgir, difundir-se, persistir e, por fim, ser substituída ou morrer. Façamos um passeio por
outros lugares do América e do Mundo, para delinear casos convergentes ou
contrastantes.
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3. A sociologia dos sinais
Há uma definição estreita de “língua de sinais” repetida em diferentes trabalhos e
que não dá conta de toda a complexidade do fenômeno: “Signed languages are the natural,
visual-gestural languages of Deaf communities” (Vermeerbergen & Leeson 2011: 269).
Este é um exemplo, mas existem vários que ligam o adjetivo “natural” com “comunidades
surdas” para definir a “língua”. Este tipo de definição estreita observa apenas as línguas
de sinais das comunidades Surdas (Nacionais), línguas que já se reificam a si mesmas
dentro de uma política linguística de Estados nacionais, ligadas à escolarização de surdos.
Le Guen (2019) chama esta morfologia social de “línguas institucionais de sinais”.
São as “línguas nacionais”, as línguas de sinais como a língua estadunidense de sinais, a
língua brasileira de sinais, a mexicana e a francesa entre tantas outras, em contraste com
as “línguas de sinais emergentes”, que seriam modos de comunicação “recentes”, que
estariam se formando e adquirindo uma complexidade (como as da Mesoamérica, que Le
Guen analisa, que tratarei em seguida). Língua de sinais “emergente” também não é uma
definição clara a ser aplicada para todas línguas de sinais não-institucionais e existem
outras denominações para tentar dar conta de diferentes bases sociais dos sinais.

Qual seria a relevância da situação da língua de sinais ka’apor? O que ela
apresenta de específico e de recorrente em relação a outros idiomas gestuais? Seriam
comparativamente poucos, um número escasso, os surdos do povo ka’apor? Como surge
uma língua de sinais? Como se mantém e como entra em decadência um sistema de
comunicação gestual? A seguir, apresentarei algumas destas questões através de esboços
sociológicos de diferentes línguas de sinais usadas no mundo.
Um fato importante é a resiliência da língua de sinais ka’apor, persistindo,
inclusive, mais que outros aspectos da cultura deste povo. A língua de sinais ka’apor já
existia no início do século XX e provavelmente antes. Os sinais se recobram em cada
surdo e nas pessoas com quem os surdos interagem. A cada novo surdo a língua deve se
reestruturar, se ampliar ou ressurgir a partir de fontes diversas que servem de modelo
linguístico: o conhecimento dos ouvintes (que já viveram com outros surdos), o contato
com surdos mais velhos ou, ainda, os gestos que acompanham a língua ka’apor falada.
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Embora a língua de sinais ka’apor exista há mais de um século, não há uma
“comunidade surda” ka’apor, isto é, um grupo de surdos que reivindiquem autonomia e
especificidade, tal como sustentado por surdos de meios urbanos. Não há uma
solidariedade ou socialidade específica dos surdos, e é difícil perceber um “fator de
conexão” que os ligaria.
Na aldeia Axingi, Panhuwa Putyr e Kaka Putyr são a única díade estável de
pessoas surdas que mantém o uso recorrente dos sinais entre si. Entretanto, há outros
fatores que as conectam: elas são parentas, tia materna e sobrinha, e vizinhas, separadas
por uma pequena ruela da aldeia. Mesmo Tehi, surdo que mora apenas a algumas casas
de distância, interage mais com Tapera, pai de uma e avô paterno de outra, do que com
as surdas.
Os sinais do povo ka’apor é um caso entre tantos na recorrente história dos
surgimentos de línguas de sinais, entre diferentes povos. Cada gênese de uma língua de
sinais apresenta diferentes substratos coletivos, cada sistema uma morfologia social
específica. A estrutura da comunidade de sinais apresenta uma ampla variação.
A seguir, farei um passeio por alguns locais do mundo, para montar com estes
fragmentos de relatos um mosaico de casos sociológicos das línguas de sinais. Busco
depreender traços relevantes, explicativos em seu contraste, para pensar como os modos
de existência dos sinais podem divergir ou convergir e quais questões são colocadas por
cada contexto. É, portanto, um esboço comparativo.
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Figura 43 – as 194 línguas de sinais catalogadas pelo Glottolog:
Os pontos amarelos representam as línguas de sinais nacionais. Os pontos azuis são as línguas ditas “de
aldeias”, cujo número está defasado, por exemplo, não contabilizando a cena (PI), as línguas terena,
kaiowá (MS), sinais kaingang (SC) a língua de sinais de Sivia, no Peru, entre outras. Os pontos vermelhos
são os sinais alternantes e o ponto rosa um ‘pidgin’ internacional.
(https://glottolog.org/resource/languoid/id/sign1238)

Partindo do extremo norte da América, relatarei sobre os sinais dos Inuit,
utilizados por poucos surdos dispersos, em três localidades. Os surdos Inuit não
apresentam uma socialidade pressuposta nas chamadas comunidades Surdas. Entretanto,
alguns deles foram expostos a uma língua de comunidade surda: a língua estadunidense
de sinais (ASL), quando mandados para escolas fora de seu lugar de origem.
Seguirei para a costa noroeste do Pacífico e a região do Platô, onde houve uma
pequena notícia sobre língua de sinais, que servia como língua de contato. Esta antiga
língua de sinais do Platô foi suplantada por outra, mais poderosa, vinda do comércio com
os povos do norte das Planícies.
Nas Planícies, os sinais conectavam diferentes povos. Era uma língua franca da
vida pública, idioma das relações internacionais (ou “das redes indígenas”, no jargão de
hoje). Essa língua de sinais integrava povos de diferentes estoques linguísticos numa área
de difusão estimada em 3.885.000 km² em seu auge (Davis 2010: 171), território maior
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do que a Índia atual e comparável à magnitude da União Europeia de uma década atrás.
Os sinais serviam à narração de histórias, eram utilizados para entretenimento e foram
adquiridos como primeira língua por surdos.
Não muito longe de onde acabam as Grandes Planícies da América do Norte,
pularei para a Mesoamérica. Nesta região, notadamente na área da família linguística
maiana, apresento, primeiro, a língua de sinais de quatro localidades na península de
Yucatán (México) e, depois, outra língua de sinais maia em Nahualá (departamento de
Sololá, na Guatemala). Tanto Yucatán como Nahualá são lugares em que boa parte dos
habitantes usam a língua de sinais para se comunicar com os seus conterrâneos surdos,
que não utilizam as línguas de sinais “nacionais”: nem a guatemalteca (Lensegua), nem a
mexicana. Entretanto, pelo tamanho da população, o uso em Yucatán é mais difundido.
Outras duas línguas de sinais de indígenas mesoamericanos apresentam uma
distribuição mais limitada do que os sinais de Yucatán e Nahualá. Em Zincanátan
(Chiapas, México), região de falantes de tzotzil (MAIANA), surgiu uma língua de sinais de
apenas uma família, com uma geração de surdos. Em San Juan Quiahije (Oaxaca,
México), onde se fala chatino (OTO-MANGUEANA), originou-se uma língua de sinais
utilizada por algumas famílias. São línguas de sinais “familiares” ou “emergentes”.
Estas línguas mesoamericanas são próprias para a comunicação com surdos, mas
os estudos enfatizam a relação com um fundo cultural gestual comum aos indígenas da
região, integrado às línguas faladas. Inclusive, Fox Tree (2009) propõe a existência de
uma antiga tradição de sinais mesoamericana que poderia ser verificada na iconografia
maia antiga.
Já fora do mundo ameríndio, comentarei sobre a língua de sinais da Nicarágua.
Esta língua ficou célebre, por seu caráter de experimento linguístico. É o caso mais
documentado e estudado da gênese de uma língua de sinais. Surgiu com a fundação de
uma escola de surdos, base sobre a qual se fundamentou uma comunidade surda. O
contato entre os estudantes deu origem a uma língua que pôde ser estudada em diferentes
estágios de seu desenvolvimento.
Saindo do relato sobre o nascimento escolar de uma língua de sinais, passaremos
para a questão da morte e decadência linguística. Ingressaremos no mar do Caribe para
comentar sobre os sinais da localidade de Top Hill, na Jamaica. A língua, chamada em
patuá de Konchri sain, foi ofuscada tanto pela inserção dos sinais estadunidenses (ASL)
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em uma escola missionária quanto pela língua jamaicana de sinais, idioma da comunidade
interregional de surdos.
A partir daí, os relatos se espalham pelo mundo, para explicitar a diversidade das
bases sociais em que surgem línguas de sinais.
Viajando para a Turquia, comento sobre duas línguas: uma que desapareceu por
emigração de seus usuários e outra que ainda persiste em três aldeias. Na Tailândia, a
aldeia de Ban Khor mostra um ciclo de ascensão e decadência local da língua, com a
integração regional da aldeia. A cidade de Gardaia, na Argélia, é um caso de uma
comunidade englobada por outra. Cito o caso de Akure, região yorubá da Nigéria, para
uma situação em que diferentes modos de existência de sinais convivem na mesma
localidade.
Outros casos são relatados para fornecer um panorama diversificado. Como foi
sugerido por Nyst Syla & Magassouba (2012: 271 272), em vez de propor várias
categorias de línguas de sinais, é importante analisar extensivamente os diferentes tipos
de comunidades e microcomunidades de sinais, para avaliar os impactos de
“idiossincrasias” sociolinguísticas de cada caso. Alguma continuidade destes fatores
poderá servir para analisar sua influência na estrutura das línguas de sinais.

3.1. Inuit
Os Inuit vivem no ártico, em território que vai desde a Groenlândia até a região
oriental do Alasca. Sua língua é chamada de inuktitut e é aparentada com as línguas dos
povos iúpiques do Alasca e da Sibéria. Os dois agrupamentos étnicos são os assim
chamados esquimós.
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Figura 44 – Ártico, por J. C. Melatti
(fonte: http://www.juliomelatti.pro.br/areas/q3artico.pdf)
Parte da terra habitada pela população Inuit foi integrada ao Canadá, no território
que foi chamado de Nunavut (‘nossa terra’37), a maior unidade administrativa do Canadá.
O território tem uma grande extensão, mas pouca densidade demográfica. Atualmente,
cerca de 85% da população de Nunavut é Inuit. Além da língua inuktitut, a população da
região usa o inglês.
Os Inuit abandonaram o modo de vida nômade e se sedentarizaram. Entre 2009 e
2012, na época da pesquisa de Schuit (2012a: 190), eles contavam com 25 comunidades
espalhadas por um grande território. O tráfego entre os locais é complicado, sendo meio
mais prático o avião, que é, igualmente, o menos acessível, por ser caro. A circulação é
facilitada no inverno, quando se utilizam de motoneves. Em épocas mais antigas, no
tempo de nomadismo, de viagens com os trenós e da sazonalidade da morfologia social,
o contato entre diferentes grupos era mais intenso, o trânsito e os intercâmbios menos
rígidos. Um relato antigo sugere que, nesta época de maior mobilidade, os sinais poderiam
servir de língua de contato entre diferentes bandos Inuit (Olsthoorn, apud. Schuit passim).
Não se tem muitas informações sobre os surdos mais antigos, apenas um comentário sobre
duas meninas surdas, que sinalizavam entre si, juntas de sua avó cega (Mallet, 1930: 125).

Na língua irmã, o groenlandês (kalaallisut), se diz Nunarput ‘nossa terra’ ou kalaallit nuunat
(‘Inuit.groendalês-terra’).
37
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Como o fluxo entre comunidades não é tão frequente, as interações entre surdos
de diferentes comunidades são raras. O cenário sociolinguístico dos surdos Inuit, tal como
documentado, foi levantado em três localidades: Rankin Inlet, Baker Lake e Taloyoak.
Contabilizou-se um pouco menos de 40 usuários surdos e, ao menos, o dobro de
sinalizantes ouvintes. Ao que parece, não há uma atitude marcadamente negativa em
relação aos surdos entre os Inuit (Schuit 2012b: 392). Schuit observa que, embora os
surdos Inuit possam ver um “fator de conexão” em sua condição, não há nada similar a
uma “identidade Surda”, tal como reivindicada pelos surdos dos meios urbanos (ib.).
Apesar de os surdos não transitarem por Nunavut com frequência, a partir dos
anos 1950, alguns Inuit surdos foram mandados para estudar no sul do Canadá, onde
tentaram aprender a oralizar e dominaram a ASL. Nos anos 1990, foram trazidos
intérpretes da ASL para as comunidades. Os Inuit que usam a ASL contabilizariam
atualmente até dois terços dos surdos. Um terço dos surdos restantes utilizam
exclusivamente os sinais Inuit, e há também alguns poucos surdos bilíngues. São raras as
situações em que dois surdos usem os sinais Inuit entre si, tanto por não viverem perto
entre si, como por não terem relações entre si (Schuit 2012a: 184; 2015: 431, 433).
Portanto, os sinais Inuit tem uma função de língua franca em relação aos ouvintes.
Desde 2006, o governo incentiva um projeto de documentação da língua de sinais
Inuit38. Atualmente, ela conta com uma descrição e alguns breves artigos, assim como
acervo de documentação.

38

Alguns vídeos desta iniciativa pode ser acessados em:
https://www.youtube.com/channel/UC5s2zUkT_vIQnPzpwiD0r8A/videos
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3.2. Platô e a Costa do Noroeste do Pacífico
Quase paralelamente à costa do Pacífico, estendem-se as montanhas Rochosas.
Esta cordilheira se eleva desde a Colúmbia Britânica até o Novo México, a alguns
milhares de quilômetros ao sul. Mais próxima da costa do Pacífico está uma morraria um
tanto mais curta, a Cordilheira das Cascatas.

Figura 45 - Mapa da região salishana
(fonte: Solazzo et. al. 2011: 1418)

Entre estas duas grandes cadeias montanhosas, fica a região chamada de Platô.
Apesar do nome, não é propriamente um planalto, pois seu relevo é montanhoso, embora
as montanhas daí sejam menores, que contrastam com as altas serras que cercam a região.
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Figura 46 – áreas etnográficas da América do Norte (Melatti 2016)

A área geográfico-cultural do Platô faz fronteira com 5 outras áreas culturais.
Entretanto, para meu propósito de expor a interação entre povos e suas línguas francas,
cabe enfatizar só às que se opõem num eixo quase latitudinal: ao Oeste a Costa Noroeste
e ao Leste, as Grandes Planícies.
O Platô é a paragem da família linguística salishana, junto com outros estoques
linguísticos. No Platô, as línguas sahaptianas e as isoladas devem ter relação entre si em
um nó superior, dito penutiano do Platô. As línguas salishanas se diferenciam pela
proximidade genética e geográfica: foram agrupadas em salishanos costeiros e salishanos
interioranos. Além disso, a unidade interna da mitologia da região é renomada ou, ao
menos, supostamente conhecida pelos americanistas que replicam as análises sobre o
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“dualismo ameríndio”, tratadas nas últimas boas empreitadas do comparatismo (LéviStrauss 1991 [2008], com várias análises preparativas passim).

Figura 46 – Mapa da região do Platô e da Costa
(fonte: J. C. Melatti 2016: p2 e p3 mesclados)

Ao final do século 19, existia na Costa Noroeste uma língua de trocas, chamada
de jargão chinook (chinuk wawa), sendo um jargão uma espécie de língua franca
lexicalizada por diferentes línguas. O jargão chinook era uma das línguas faladas durante
trocas entre diferentes povos39.
Numa época em que o jargão ainda era bem utilizado, Boas (1890) conversava

Outros idiomas de contato que foram utilizadas na Ameríndia do norte são o comanche e o apache (nas
Planícies meridionais), o teton dakota (nas Planícies setentrionais) e, com a colonização e o imperialismo,
o francês, o inglês e o espanhol.
39
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com um velho falante de haida (ISOLADA). Entretanto, o velho não sabia o chinuk wawa.
Começou, então, a sinalizar para o etnógrafo: antigamente, os sinais também eram língua
franca na região dos haidas. Boas então relatou que o jargão chinook suplantou o uso da
língua de sinais. Todavia, no interior os sinais ainda estavam em uso. Entre os shuswaps
(secwépem), Boas coletou um pequeno vocabulário de sinais. Há ainda em suas notas
alguns gestos utilizados pelos kwakiutles (em H. Codere [ed.]: 372-6). Boas (1978b
[1966]: 21) notou que a sinalização não tinha a mesma relevância na costa do Pacífico
como havia do outro lado das Rochosas, entre os povos das Grandes Planícies, que tinham
uma língua de sinais mais robusta.
Entre os povos da costa do Pacífico, a língua de sinais era usada quando não
podiam fazer barulho ou como uma espécie de cochicho secreto. Era utilizada
concomitantemente com a oratória e na narração de mitos. Certas danças eram
acompanhadas de expressivos “gestos”.
O que temos no Platô é uma língua franca, realizada na forma de uma língua de
sinais. A língua de sinais do Platô foi substituída por outras línguas francas, a falada
chinuk wawa e por outra língua de sinais, a que veio dos índios das Planícies, oriunda do
lado oposto das Rochosas que, no século XIX, organizava um intercâmbio poderoso entre
povos.
No Platô, os índios do rio Thompson (Teit 1900: 283-7), os nłeʔképmx,
consideravam que para enunciar boas falas e boas contações de histórias era indispensável
a “gesticulação”. A boa forma de narrar deve ser acompanhada de sinais descritivos. Talqualmente, os nłeʔképmx sinalizavam para se comunicar a distância ou em momentos em
que falar ou fazer barulho é inoportuno: guerreiros e caçadores usariam frequentemente
os sinais.
Ao sudoeste dos nłeʔképmx, vive o povo coeur-d’alene (schitsu'umsh ou
skitswish), igualmente de língua salishana do interior. Os Coeur-d’alene relataram (Teit
1930) que seus sinais de então diferiam dos sinais de tempos mais antigos, que já não
eram lembrados. Explicaram que estes sinais antigos eram usados por todos os grupos
salishanos do interior conhecido pelos Coeur-d’alene, bem como por alguns povos de
outros estoques linguísticos. Segundo Teit, esta língua, de distribuição regional
considerável, poderia ser chamada de antiga língua de sinais do Platô.
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A partir da metade do século XVIII, os Coeur-d’alene saíram do Platô em grandes
expedições e começaram a ir para as Planícies. Com estes deslocamentos, os Coeurd’alene passam a utilizar a língua de sinais das Planícies.
A língua de sinais que os Coeur-d’alene utilizavam na época da pesquisa de Teit
deveria ser uma variante dos sinais usados nas Planícies. Teit aponta que, além do da
língua de sinais do Platô, existiria uma língua de sinais setentrional, utilizada pelos
Blackfeet (cuja língua < ᓱᖽᐧᖿ> pertence à família ALGONQUIANA), e uma variante oriental,
utilizada pelos Apsáalooke (conhecidos em inglês como Crows, de língua

SIOUANA).

Os

Blackfeet e Apsáalooke estavam na região de conexão entre as duas áreas geográficoculturais, ao Oeste, o Platô, e ao Leste, as Grandes Planíies.
Essas variantes não eram tão discrepantes entre si e os Coeur-d’alene
consideravam os Apsáalooke como os sinalizadores mais dignos, com a variedade mais
rica, que teria influenciado e modificado as outras. Dizem que a variante apsáalooke foi
adotada por todos os salishanos ao leste do rio Colúmbia, bem como pelos Blackfeet,
Kutenais, Gros-ventres, Apsáalooke, Shoshones, Bannocks, Nez-perces e outros povos
(Teit 1930). Algumas décadas depois, os Apsáalooke e os Blackfeet eram estimados como
grandes sinalizadores (West 1960: v.2: 65).

Figura 48 – Sinais apsáalooke
À esquerda, o sinal que designa seu povo, feito pelo Apsáalooke ouvinte Lanny Real Bird (fonte:
https://youtu.be/e_nLc9VGm_4?t=46)
À direita, a forma dissilábica do mesmo sinal, feito pelo Apsáalooke surdo Flarin Big Lake, bilíngue nos
sinais nativos e na língua americana de sinais (fonte: https://youtu.be/IfL1gNOFpWQ?t=9)
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Penteado antigo dos índios Apsáalooke
(em Catlin 1857, vol. 1: ilustração 72)

Sinais do vocabulário de Tomkins (1926): o sinal para AVE,
ÍNDIO e CROW, na língua de sinais da Planícies (tratada na
próxima seção)

Segundo Teit (1930), os outros salishanos – os Nłeʔképmx e os Secwépem
(Shuswap) – não iam tanto às Planícies e continuariam a usar a forma antiga (ou do Platô)
da língua de sinais, até o aparecimento do chinuk wawa, língua franca que suplantou os
sinais na função de relações internacionais. A língua de sinais do Platô teve sua base
social, os diálogos do comércio inter-regional, minada por duas línguas que entraram na
região: o chinuk wawa e a língua de sinais das Planícies.
Por sua vez, segundo Teit em 1930, os Coeur-d’alene conseguiam sem problemas
falar com os outros povos por sinais. Os sinais eram consideravelmente usados pelos
velhos para falar com os Spokanes (SALISHANO

DO INTERIOR).

Presumiu-se que era a

língua de sinais do Platô. “Sign language was much used in talking with strangers, in
trading and hunting, and as gestures accompanying speech”.
No início do século XX, os grupos flatheads – os salishanos mais ao leste – eram,
então, grandes sinalizadores, sendo que a língua de sinais deles era a mesma usada pelos
Apsáalooke e outros grupos das Planícies ocidentais, com pequenas modificações. Era,
portanto, uma variante dos sinais das Planícies. O chinuk wawa só era conhecido por
alguns Spokanes e outros índios que viajavam para o oeste ou que se associavam com
comerciantes de peles (Teit 1930).
O centro do comércio de couros no Platô era o forte Colville. Nesta localidade, o
francês era mais usado como língua mercantil do que o chinuk wawa. Alguns índios,
portanto, principalmente os Colvilles aprenderam o francês e, em contrapartida, o chinook
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começou a ser usado pelos empregados das companhias de pele do baixo Colúmbia, por
volta de 1840. A língua de sinais também era usada por alguns comerciantes, que a
aprenderam com os indígenas.
Muitos Colvilles e Sanpoils também aprenderam a forma mais recente da língua
de sinais para conversas com estrangeiros. Teit (1930 [1978]: 89) relata a situação da
língua de sinais entre os Okanagon, que são igualmente salishanos do interior, habitantes
do Platô. Eles lembravam pouco dos sinais, embora outrora usassem sinais similares aos
dos Nłeʔképmx e dos Shuswaps/Secwépem.
Atualmente, todos os idiomas membros da família salishana são criticamente
ameaçados. A língua de sinais do Platô já havia sido extinta na época de Teit. O jargão
chinook teve seu uso muito reduzido, sendo considerado extinto nos anos 2000.
Atualmente, ele ressurgiu e está sendo revitalizado.

3.3. Os sinais vindos das Planícies
Os sinais das Planícies se expandiram com o comércio intertribal para o Platô.
Como exposto na seção anterior, já havia uma língua de sinais do Platô, que fo substituída
pela nova língua de sinais vinda das Planícies. Eram sinais que os ouvintes falantes de
diversos idiomas, filiados a diferentes estoques genéticos, utilizavam entre si. E como
funcionava este sistema de sinais nas Planícies?
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Figura 49 – As Planícies (Wishart [ed.] 2007)

As Grandes Planícies da América do Norte se expandem desde o sul do atual
Canadá até o estado do Texas. Estendendo-se desde zonas quase árticas até o início do da
Mesoamérica. Nesta área se reproduziam, outrora, copiosos bisões. Estes bisões eram
importante sustento para os povos que aí habitaram. Depois do contato com os europeus,
os índios das Planícies começaram a criar cavalos, modificando seus padrões de
deslocamento. Ficaram conhecidos mundialmente por suas imagens e fantasias em
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romances, quadrinhos e filmes do insensato Velho Oeste, que persistem em nossos
carnavais. Foi esta a região onde os sinais floresceram e daí foram levados ao Platô.
Os sinais usados pelos índios das Planícies da América do Norte não eram uma
língua de um povo¸ nem uma língua para conversar com surdos de um povo. Estes sinais,
a “conversa de mão”, era uma língua entre povos, uma linguagem das trocas.
As trocas foram, provavelmente, o que motivou a difusão da língua para o norte,
durante o século XIX (Taylor 1975 [1978]: 225). Os Apsáalooke transmitiram a língua
para a região do Platô e os Blackfeet foram responsáveis pela difusão dos sinais nas
regiões mais setentrionais das Planícies (West, 1960: 65-7).
Como a região das Planícies abrigava uma diversidade multilíngue, West (1960)
argumenta que os sinais se desenvolveram de forma autônoma em relação com a fala,
apresentando independência gramatical em relação às línguas faladas dos diferentes
povos das Planícies. Como observa Kendon (2004: 300-1) das línguas de sinais
alternantes (isto é, próprias de comunidades de ouvintes), a “conversa de mão” das
Planícies é a que exibe mais características gramaticais de uma língua de sinais primária
(isto é, usada por surdos). Outras línguas de sinais inventadas por ouvintes, como línguas
de monges com voto de silêncio e as línguas de sinais da Austrália aborígene, apresentam
maior dependência em relação às línguas faladas. Isto se deve, provavelmente, ao fato de
a língua de sinais das Planícies ter surgido no encontro entre diversas línguas, não tendo
relação privilegiada com nenhuma.
Apesar disto, West observou, em 1956, que os sinais das Planícies apresentavam
um “modernismo principal”, a comunicação bimodal, pois “the executants now duplicate
their sign communication by simultaneously speaking the corresponding words” (relatado
em Kroeber, 1958: 1).
A língua de sinais era parte da esfera pública da vida nas Planícies. Como em
tantos outros lugares, o campo público era dominado pelos homens. Por isso, a
competência na sinalização era enviesada pelo sexo e idade, sendo concentrada nos
homens adultos (Taylor 1975: 228-ss).
Isto não significa que as mulheres fossem proibidas de sinalizar, mas que a língua
de sinais era antes um traço masculino. O coronel Dodge (1882) considerava que as
mulheres e jovens não eram confiáveis como consultores de pesquisa sobre os sinais.
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West (1960, vol. 2: 78) observa que esta opinião é exagerada, mas que a afirmação do
coronel reflete um discurso público das índias das Planícies, pelo qual os maridos
deveriam ser mais competentes na arte da sinalização. Mesmo em grupos orientados pela
família da mulher, como no sistema de parentesco apsáalooke, a figura pública da família
ou da tribo era patriarcal. West (id.) ainda indica que foi difícil achar mulheres que
quisessem ser informantes dos sinais ou os soubessem. Entretanto, observa que as
mulheres entendiam imediatamente quando os homens narravam contos ou anedotas em
sinais.
A partir do século XX, a amplitude e a importância da língua de sinais das
Planícies recuaram. Entretanto, os sinais persistiram. Dos povos da família algonquiana,
os que ainda têm pessoas competentes em sinalizar são os Blackfeet, Piegans, Chippewas,
Cheyennes setentrionais, Crees das Planícies e Nez perces.
Embora a área cultural das Grandes Planícies fosse a região de sinalização
principal da América do Norte, as primeiras observações sobre a sinalização dos índios
norte-americanos foram feitas ao sul do continente, na Costa do Golfo (cf. o artigo de
síntese de Wurtzburg & Campbell, 1995). Durante a invasão do território norteameríndio, nos séculos XVI a XIX, a sinalização foi descrita entre os índios várias vezes.
Em 1527, uma expedição espanhola comandada por Pámfilo de Narváez chega à
Florida. Após vários infortúnios, embarcações são perdidas e homens mortos e
escravizados. Apenas quatro homens sobreviveram, entre eles estava Álvar Nuñez
Cabeza de Vaca. Durante nove anos (1527-1536), os náufragos andaram, povo a povo,
até chegarem ao México.
Durante estes nove anos, eles conseguiram se comunicar em seis línguas faladas,
mas não era suficiente. No lugar que naufragou, chamado de Ilha Malhado, Cabeza de
Vaca já indica que os índios “Han” (povo atakapa) utilizavam sinais. Cabeza de Vaca
morou em torno de seis anos na região, tendo trabalhado 22 meses como mercador. Nesta
longa estadia, Cabeza de Vaca (1542 [1555]) percorreu uma região onde havia “mas de
mil diferencias” entre as línguas faladas. Muitas vezes, o náufrago encontrou nações
indígenas que se comunicavam por sinais.
Alguns anos depois, em 1541 e 1542, outra ocupação espanhola foi frustrada, a
expedição Coronado. Pedro Castañeda de Naçera indicou que os índios “Querechos”
(atual povo tonkawa) e “Teyas” se comunicavam por sinais.
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No século XVIII, um náufrago de um navio francês, chamado Simars de BelleIsle, encontrou os índios akokisas (ramo do povo atakapa), na fronteira entre Texas e
Louisiana. Era a mesma região onde séculos antes, Cabeza de Vaca tinha encontrado os
“Han” e utilizado sinais com eles.
Durante o século XIX, na época dos relatos sobre seu uso no Platô, a língua de
sinais das Planícies estava se expandindo ao norte. Caminhava junto com o comércio
intertribal da região, elemento impulsionador da difusão linguística (Taylor 1975: 225).
Nesta época, surgem centros de comando e poder que introduzem novas línguas de
contato, línguas faladas. Entretanto, a língua de sinais já estava bem estabelecida na
região e não foi suplantada por nenhuma delas (ib.: 226).
No século XX, a distribuição da língua de sinais das Planícies começa a degenerar.
O general Scott, preocupado com a decadência dos sinais, organiza um conselho em
setembro de 1930, realizado em Browning (Montana), para documentar o uso da língua
de sinais em contextos públicos.
Em 1956, West fez um levantamento sobre o uso dos sinais na porção setentrional
das Planícies (West 1960-2: 62-ss). Nesta época, o uso principal era para narrativas e
entretenimento, em reuniões públicas (West 1960, vol.2: 62). O uso para encontros
intertribais já havia decaído. Apesar disto, alguns anos depois, em 1971, um índio stoney
relata que uma delegação de sua nação havia ido do Canadá até a reserva apache, no
Arizona. Lá anfitriões e visitantes conversaram por sinais (Taylor 1975: 226). Os Stoney
falam o dialeto mais divergente dentro do ramo dakotano da família linguística SIOUANA,
sua área é o limite noroeste da distribuição dessa família. Os Stoney também parecem ter
ocupado o limite noroeste da área em que a língua de sinais das Planícies era difundida.
A dispersão da língua de sinais na região não era homogênea. Nem todos os povos
indígenas a utilizaram, mesmo no auge de sua popularização. O foco do uso, a região que
concentrava mais populações sinalizantes, eram as Planícies Centrais (Taylor 1975: 2278). Algumas tribos eram consideradas mais competentes que as outras (ib.: 226). No
século XIX, os Kiowa (TANOANA) eram tidos com grande estima: excelentes sinalizantes
e prováveis difusores dos sinais nas Planícies meridionais. De igual, os Comanche (no
sul), Cheyenne e Arapaho (nas Planícies meridionais e centrais) eram estimados por sua
competência (Mallery 1881/1972: 318; Dodge 1882/1959: 385).
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3.4. Interlúdio 1: Mesoamérica
Partimos do ártico, observando uma língua de sinais de uma pequena comunidade
de Inuit surdos e seus parentes, atualmente em contato com a imperialista ASL. Ainda em
regiões setentrionais, adentramos a Costa Noroeste e o Platô. Nestas regiões, começava
uma área de sinalização brutalmente ampla, que tinha como seu centro dinâmico a região
das Grandes Planícies. Vimos que relatos coloniais já noticiam o uso de sinais para
comunicação na Costa Sul, a Costa do Golfo dos atuais EUA.
Agora avancemos ao sul. Adentremos pela parte onde o continente ameríndio
começa a se estreitar latitudinalmente: a Mesoamérica, onde chegamos na província maia,
atualmente sob o domínio de diferentes Estados-nações dos quais nos interessam,
sobretudo, o México e a Guatemala. Comentaremos rapidamente uma região chatino,
para, enfim, deixarmos o mundo indígena e entrarmos no mundo institucional em uma
escola da Nicarágua.

3.5. Yucatán: povos da família maia de Chicán, Nohktop, Transcorral e
Cepeda Peraza
Atentemos para a importante porção de terra que se estende no oceano Atlântico:
a península de Yucatán. No final dos anos 1970, foi noticiada uma língua de sinais
presente em uma cidadela chamada Chicán, não muito distante de Mérida, a capital do
estado iucateca. Segundo relato recente (Delgado 2012), a vila conta com 720 pessoas,
de maioria maia iucateque. Deste total, contabilizaram 17 surdos, oito mulheres e nove
homens, a pessoa mais nova com sete anos e a mais velha com 78 anos. A maioria dos
surdos tem como sobrenome Colli Colli.
Há um casamento entre surdos, que gerou dois filhos surdos. Outras seis pessoas
surdas eram casadas com ouvintes, que não eram sinalizadores nativos, mas que eram
proficientes nos sinais. Estes casais geraram 21 filhos. Seis surdos eram solteiros. Um
levantamento feito em 2011, sobre a competência na sinalização, contabilizou 22% da
população (121 pessoas) como fluente e 38% (211 pessoas) responderam que tinham
alguma competência.
Johnson (1991: 468), que fez campo na região entre 1987 e 1988, indicou que
haveria evidências da presença desta língua de sinais maia iucateque em outras regiões
iucateques e até entre os Maia da Guatemala. Observou que os sinais de outras localidades
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eram similares aos de Chicán e que divergiam marcadamente da língua das instituições
educacionais do país, a língua mexicana de sinais.
Mais três localidades compartilham os sinais iucateques com Chicán: Nohkop,
Transcorral e Cepeda Peraza. Em Nohkop, há uma família com cinco irmãos, dos quais
quatro são surdos. Esta família apresenta trinta sinalizadores ouvintes. Em Cepeda Peraza,
com total de 700 habitantes, há dez surdos de diferentes famílias (Le Guen 2012: 216).
3.6. Nahualá
Ao oeste da península de Yucatán, outras etnias maias localizam-se na Guatemala.
A cidadela de Nahualá fica no departamento de Sololá. Tem 50 a 85 mil habitantes, uma
população consideravelmente maior que a de Chicán. A população nahualeña é
majoritariamente indígena, até 99% dos habitantes, em boa parte do povo quiché (k'iche',
MAIANA). Em Nahualá, os surdos de uma fração da classe pobre utilizam a língua de sinais

local para se comunicar. São trabalhadores que ocupam funções parcamente remuneradas
ou que trabalham em indústrias tradicionais (Fox Tree 2009: 329).
Pelo seu tamanho, o uso dos sinais não é tão difundido quanto em Chicán. Estimase que uma parcela de 10 a 20% da população nahualeña use os sinais. Fox Tree (2009:
330) considera que o número pode ser maior, pois o uso dos sinais pode ser estigmatizado
por ser próprio de classes baixas, diminuindo a taxa de respostas. Pesquisando na região
central da municipalidade, chamada de cabecera, o autor estimou que no maior “bairro”
(canton) havia 21 surdos pré-linguísticos (com surdez adquirida antes da época de
aquisição da língua oral, surdos natos ou que ficaram surdo cedo) para uma população de
duas mil pessoas (ib.: 329).
Os surdos são chamados de meem ‘mudo’, que Fox Tree (2009: 330) considera
uma denominação pejorativa. A língua de sinais é dita meemul tziij (‘palavra,
conhecimento dos mudos’) ou meemul ch’aab’al (‘discurso, argumento dos mudos’). A
língua de sinais local é contrastada tanto com meemil, gestos sem sentido, desordenados
ou fingidos. Também é diferenciada dos sinais dos surdos “mestiços”, os não-indígenas,
chamados de ladinos no espanhol regional. Ou de outros que são considerados
estrangeiros, sejam “mestiços”, euramericanos ou turistas (ib.: 331).
Os antigos e alguns idosos quichés utilizavam os sinais em rituais ou quando
passavam a falar baixo e ouvir mal. Uma lenda nahualeña conta que o primeiro idioma
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humano era uma língua de sinais, só posteriormente a fala foi inventada (Fox Tree 2009:
331-2).
Além da sinalização entre os velhos não surdos, o autor escutou relatos sobre o
uso dos sinais durante viagens (Fox Tree 2009: 336). Duas mulheres ouvintes
comentaram que os sinais eram utilizados em mercados multilíngues no istmo de
Tehuantepec. Assim, Fox Tree supõe que pudessem existir alguns sinais que, como nas
Planícies norte-americanas, fossem utilizados como língua franca para o intercâmbio
interregional.
Fox Tree (2009: 352) comparou sinais de Yucatán e das terras altas ocidentais da
Guatemala e concluiu que existem várias correspondências entre eles, tanto que os sinais
de Chicán e de Nahualá seriam línguas irmãs. Ainda coletou testemunhos de sinalização
em populações de diferentes línguas maianas: quiché, tz'utujull, kaqchikel, achi,
sakapultek, sipakapense, poqomchi', q'eqchi', mam, akatek, q'anjob'al, tzotil, tzetal, ch'ol,
lakantun e iucateca (ib.: 325-6). O uso dos sinais ainda estaria distribuído em regiões
maiores, em povos não filiados à família maia, como os Náuatl (UTO-ASTECANA), os
Zapoteca (OTO-MANGUEANA), os Mije (MIJE-SOKEANOS) e os Huave (ISOLADO).

Figura 50 – Mapa de parte da Mesoamérica
(fonte: Fox Tree [2009]: 327)

Segundo Fox Tree (2009: 353), a análise da iconografia maia antiga revelaria
indícios da antiguidade de um sistema gestual já presente nos tempos pré-colombianos.
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Um exemplo seriam os sinais para MILHO, que apresentam uma configuração de mão igual
à de muitas representações do deus do milho da iconografia antiga (ib.: 354-5).
Entretanto, ainda não há uma descrição linguística mais extensa sobre os sinais quiché de
Nahulá, sendo as indicações de Fox Tree apenas notas iniciais e anedotas (Le Guen 2019:
382).

3.7. Chatino
Ao sudoeste do México, está o estado de Oaxaca. Na cidade de San Juan Quiahije,
com 3.628 habitantes, vivem os Chatino, de língua falada da família oto-mangueana. No
idioma chatino, se diz “fazer mãos” para designar a língua de sinais. A profundidade
temporal da sua língua de sinais é de apenas duas gerações (Hou 2018: 570). Sua
comunidade “de fala” é composta de onze surdos e por volta de 20 ouvintes que usam os
sinais (Le Guen 2019: 378-9).

3.8. O sistema “Z” de Zincanatán
A cidade de Zincanatán, no estado mexicano de Chiapas, é composta
majoritariamente de falantes de tzotzil, da família maiana. Há meio século, a subsistência
local se baseava no cultivo de milho e no comércio itinerante. Nesta época, os Tzotil não
apresentavam grande proficiência no espanhol. Mais recentemente, a população passou a
se engajar em novas profissões e atividades empresariais, aumentando o conhecimento
do espanhol (Haviland 2016: 62).
Em uma família de Zincanatán, surgiu uma língua de sinais própria, junto com os
filhos do casal Martin e Paula. Após terem dois filhos ouvintes, nasceu Jane, a surda mais
velha. Jane foi a primeira surda na família e em Zincanatán. Seus pais e irmãos mais
velhos demoraram a perceber que ela era surda, chamando-a em tzotzil de uma’, que
denota alguém que não aprendeu a falar. Esta palavra tem um tom negativo como dumb
no inglês (Haviland 2016: 63-4; 2013: 311-2).
Seis anos depois, nasceu Frank, igualmente surdo. Terry, quatro anos mais nova
que Frank, apesar de ouvinte, só começou a falar com três anos, talvez por não sentir a
necessidade de falar, já que cresceu junto de seus irmãos surdos. Will, em compensação,
já nasceu surdo com três irmãos sinalizantes, Jane, Frank e Terry. Estes três irmãos surdos
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e sua irmã ouvinte do meio, Terry, foram o núcleo de origem dos sinais, a primeira
geração da língua. Os irmãos ouvintes mais velhos e os pais entendem o sistema.
Entretanto, não apresentam a fluência dos quatro irmãos mais novos (Haviland 2016: 634; 2013: 311-2).
Após esta primeira geração, que não tinha um modelo linguístico, surgiu uma
geração composta dos filhos e sobrinhos destes irmãos, todos ouvintes. Na segunda
geração, apareceram mais sinalizantes fluentes. A filha de Jane, Vic, ouvinte, teve como
sua primeira língua os sinais de sua mãe e dos tios, tendo aprendido igualmente o tzotzil
falado. Outra sinalizante da família é a ouvinte Rita, filha de Josie, irmã ouvinte mais
velha que Jane. Assim, Rita é sobrinha dos irmãos que iniciaram os sinais. Como o esposo
de Josie a abandonou, Rita cresceu na casa dos avós, junto aos surdos, tornando-se fluente
na sinalização (Haviland 2013: 311).
Os sinais não são muito usados em público e, como é específico de uma família,
os surdos apresentam uma interação restrita a uma família. Diferem, portanto, dos casos
iucateques de Chicán e quiché de Nahualá, que há interação entre surdos de diferentes
famílias.

3.9. Nicarágua
Chegamos na Nicarágua. Neste país, sairemos do mundo indígena, para ver um
caso que se tornou célebre: a língua de sinais da Nicarágua. É o caso mais bem
documentado e pesquisado de “emergência” linguística em um contexto escolar.
Antes dos anos 1970, os surdos nicaraguenses tinham pouca relação uns com os
outros (Senghas & Coppola 2001, Senghas et al. 2004). Os surdos eram deixados em suas
casas. Existiam algumas clínicas e escolas que atendiam pessoas surdas, mas eram usadas
por poucas crianças. Mesmo os surdos que se conheciam na escola travavam poucas
relações fora da instituição ou depois de formados. Os adultos que tinham 45 anos
(durante a pesquisa de Senghas, Kita, & Ozyürek 2004), utilizavam sinais caseiros, que,
segundo os autores, apresentavam “rudimentos de língua”. Os sinais caseiros desta
geração de surdos variavam em suas formas e complexidade e não existiam contatos
intergeracionais que permitissem o aparecimento de uma “comunidade surda”.
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Em 1977, foi aberta uma escola de educação especial em Managua e, em 1981,
uma escola vocacional. Inicialmente, matricularam-se entre 25 e 50 surdos. Em 1979, a
cifra de surdos cresceu para 100 pessoas. Em 1981, já somavam mais de 200 surdos
escolarizados e 400, em 1983. No decorrer da década de 1980, cada vez mais surdos
foram escolarizados. Para além das aulas, fora da instituição escolar, os estudantes
continuavam a interagir por horas e começaram a se encontrar nos finais de semana
(Polich 2005). A escolarização criou uma base social para a interação ampla entre os
surdos.
Na escola, tentavam ensinar as crianças a lerem lábios, para poder dar aulas em
espanhol. Como de costume, esta metodologia não foi efetiva e os resultados foram
mínimos. A cada ano, entravam novos estudantes e uma nova língua de sinais
naturalmente foi sendo passada para as novas “gerações”. Em 2004, contavam-se 800
sinalizadores (com idades de 4 a 45 anos) do sistema que veio a ser conhecido como
“língua nicaraguense de sinais” (Polich 2005). Em 2019, a cifra já era de 3.000
sinalizadores (Le Guen 2019: 384).
Os sinalizadores mais fluentes não são os mais velhos, mas os mais novos.
Senghas, Kita, & Ozyürek (2004: 1780) atribuem isso ao caráter “não convencional” da
comunidade linguística, isto é, o fato de o aumento da interaçõ entre surdos ter se dado
nas gerações mais recente. Entretanto, esta designação parece exagerada, visto muitas
comunidades de sinais em contextos escolares são “não convencionais”. As línguas de
sinais institucionais mais antigas, como a língua estadunidense de sinais, é que são
comunidades mais recentes.
A comunidade onde surgiu a língua constituía-se de adultos e crianças sem
primeira língua, que juntos produziram um novo sistema de sinais. Segundo Senghas &
Coppola (2001: 323), esta é uma situação ideal para testar teorias sobre a criatividade
infantil durante a aquisição e observar como a língua se transforma ao ser adquirida por
novas gerações. Os novos estudantes que entravam na escola eram expostos a um modelo
de língua que não estava “completamente formada” e que se modificava no decorrer de
seu aprendizado.
Senghas & Coppola (2001) buscaram saber quais foram as mudanças nas
“modulações espaciais” desenvolvidas em diferentes gerações de surdos nicaraguenses.
As autoras (ib.: 324) observam que o uso de alterações nas formas “bases” ou “de citação”
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dos sinais é um fato comum nas línguas de sinais. Nestas alterações, chamdas pelas
autores de spatial modulations, um sinal é deslocado para fora do “espaço neutro”, seja
através de seu ponto de articulação ou na direção do movimento, para indicar uma
modulação gramatical: marcar pessoa e número, adicionar informação dêitica ou locativa
ou relações sintáticas. Uma das funções destas modulações é indicar um local de
compartilhamento de referência gramatical: nome e adjetivo ou verbo e objeto podem ser
executados num mesmo ponto de articulação, para ligar uma parte da sentença a outra,
criando uma coesão nos sintagmas de sinais.
Foram analisados dois grupos de surdos nicaraguenses (ib.: 325), totalizando 24
pessoas. Um grupo composto por pessoas que foram expostos à língua em 1983 ou antes.
O segundo grupo constituía-se de surdos que travaram contato com a língua depois de
1983. Uma das variáveis consideradas para a frequência de construções com modulação
espacial foi a idade de exposição à língua. A pesquisa focou três aspectos: (1) frequência
das modulações espaciais, (2) frequência de “referência compartilhada” e (3) “taxa de
sinalização”.
Com análises estatísticas (ib.: 325-6), as autoras concluíram que as modulações
espaciais são menos frequentes em sinalizadores que tiveram contato tardio com a língua,
isto é, que passaram a usar a língua de sinais nicaraguense após os dez anos de idade. Por
sua vez, o grupo mais jovem (em contato com a língua depois de 1983) produziu mais
construções espaciais do que o grupo mais antigo. Em suma, os surdos do grupo pós-1983
entraram em contato cedo com a língua e apresentavam maior complexidade estrutural
nos sinais do que os surdos do grupo anterior ao ano de 1983. Entre os que entraram em
contato tardio com a língua nos dois grupos, pouca foi a diferença na frequência de
modulações espaciais por verbo.
Para a análise da “taxa de sinalização”, as autoras calcularam a frequência de
morfemas por minuto. A conclusão é que os sinalizadores que tiveram contato com a
língua até os dez anos sinalizam mais rapidamente. Os surdos que adquiriram a língua
após 1983 igualmente têm maior fluência do que os surdos do grupo mais antigo.
Os novos sinalizadores da língua superam a experiência dos falantes mais velhos
(ib.: 327). Este fato se explica por a língua de sinais “emergente” ainda não estar
estabilizada no começo da década de 1980. As novas crianças que estavam “aprendendo”
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a língua de sinais estavam, na verdade, criando-a, transformando-a e inovando sua
estrutura.
Os novos sinalizadores não reproduziam a gramática dos sinais que aprenderam.
Superaram o insumo linguístico (input) ao qual foram expostas. Progressivamente, os
surdos mais novos apresentavam em seus sinais estruturas gramaticais similares àquelas
encontradas em línguas de sinais ditas “mais antigas” (as línguas escolares nacionais,
como a língua brasileira de sinais) mesmo que estes jovens tenham menos tempo de uso
da língua que os mais velhos.
Senghas & Coppola (2001: 327-8) caracterizam o sistema de comunicação dos
mais velhos como uma “interlíngua”. Tal sistema inicial de comunicação foi criado a
partir dos sinais caseiros e gestos dos falantes de espanhol da região. Coppola & Senghas
(2010: 543) observam que há “gestos locais”, dos ouvintes da região, incorporados na
língua de sinais.
As autoras (Senghas & Coppola 2001: 327-8, Senghas Kita, & Ozyürek 2004,
Kegl et al., 1999) indicam que o estudo do desenvolvimento da língua de sinais
nicaraguense pode ser comparado aos estudos que tratam da passagem de pidgins para
crioulos, isto é, de sistemas de contato simples para línguas com estruturas complexas.
Observam que na ASL foi apontado um processo recorrente de “recrioulização” a cada
nova geração, pois sempre há surdos que aprendem a sinalizar tardiamente. Desta forma,
a estrutura da comunidade de surdos estadunidense também apresenta um efeito sobre o
uso dos seus sinais. Processos similares igualmente podem ocorrer em outras línguas
“maduras”, onde os novos falantes estão constantemente transformando-as, mesmo que
sutilmente. As próprias mudanças entre gerações de uma língua falada poderiam ser
afetadas por processos similares.

3.10. Interlúdio 2: Diversidade morfossocial
Este trajeto entre o Ártico e o sul da América Central já apresenta uma variação
significativa nas línguas de sinais. Os casos apresentados permitem avaliar diferentes
morfologias sociais do uso e do surgimento de línguas de sinais. Em Nunavut, há três
dezenas de surdos Inuit dispersos. Alguns deles são enviados para escolas em regiões fora
de seu território de origem, onde entram em contato, no sistema escolar, com a ASL.
Passamos ao caso das línguas franca em sinais, uma que se restringiu ao Platô e outra que
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se estendia por boa parte da América Setentrional, principalmente nas Grandes Planícies.
Na região, florescia a sinalização de ouvintes, falantes de diferentes línguas, que travavam
relações intertribais entre si.
A Mesoamérica apresenta diferentes contextos de uso da sinalização. Observouse a emergência dos sinais caseiros de duas gerações: em uma família de Zincanatán e em
um número pouco maior de famílias em San Juan Quiahije. Em algumas vilas e
municipalidades, floresceu o uso compartilhado e difundido da sinalização, notadamente
em algumas localidades iucateques e em uma cidade quiché da Guatemala.
Saindo das populações indígenas, comentamos o célebre e bem estudado caso da
língua de sinais nicaraguense, onde se observou o desenvolvimento progressivo de uma
comunidade de alunos surdos. Com o crescimento da população e a aquisição da língua
por novas gerações, a língua sofreu mudanças estruturais.
Seguirei agora um trajeto menos geográfico e fora do mundo ameríndio, para
arrolarmos mais casos, que permitirão um contraste mais rico com estes. Comecemos não
muito longe e ainda na América: na Jamaica.

3.11. Konchri sain
A língua jamaicana de sinais é o idioma da comunidade surda interregional na
ilha. É considerada um dialeto da ASL. Há outras línguas de sinais na Jamaica. Em 1975,
missionários menonitas se estabeleceram em uma vila jamaicana chamada Top Hill para
criar uma escola de surdos. O nome da escola é Maranatha School for Deaf. A escola,
aberta até os dias atuais, ensina a ASL e a palavra de uma divindade a que designam
Senhor. Outras escolas da Jamaica ensinam a variante regional, a língua jamaicana de
sinais.
Porém, já existia uma população de surdos mais antiga em Top Hill. Estes surdos
já tinham sinais próprios, bem conhecidos na comunidade. O idioma gestual de Top Hill
foi chamado de konchri sain, cuja tradução em inglês é country sign ‘sinais do interior’.
Cumberbatch (2012) observa que não há estigmas específicos associados à surdez em
Top Hill e que, em geral, os surdos nascem em famílias onde já há outros surdos. Com a
chegada dos menonitas, os sinais locais foram taxados de ruins, sendo adultos surdos
desencorajados a sinalizarem nas proximidades da escola.
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Outra igreja, que não a dos menonitas, estabeleceu um serviço de interpretação na
língua de sinais local. No começo dos anos 1980, foi fundada a Deaf Bible Church, onde
há celebrações religiosas em língua jamaicana de sinais e em konchri sain (Parks et al.
2011:18). Assim, para levar a palavra do assim chamado Deus, esta igreja utilizou-se dos
sinais da região para seus cultos, enquanto os menonitas visaram a escolarização e a
supressão dos sinais locais pela ASL.
Recentemente, os surdos de Top Hill aumentaram o contato com os surdos de
outras regiões da Jamaica, passando a utilizar a língua jamaicana de sinais. Esta língua se
tornou o meio de comunicação principal entre os adultos da vila, substituindo a konchri
sain, agora obsoleta (Cumberbatch 2012). Alguns adultos de meia idade utilizam a língua
nacional e a língua local. Apenas surdos velhos são monolíngues em konchri sain. A
língua de sinais de Top Hill perdeu prestígio local e os jovens não a utilizam mais.
A escola bilíngue dos menonitas acabou por implementar um “bilinguismo
subtrativo”, que substituiu os sinais locais pelo ensino da língua estadunidense de sinais
(ASL) com o inglês escrito. Esta escola contribuiu para a decadência dos sinais de Top
Hill, somando-se ao contato e à solidariedade que os surdos da região travaram com os
surdos de outros lugares. Isto levou à decadência da konchri sain. A língua de sinais da
região de Top Hill foi considerada inferior aos sinais trazidos pelos missionários
escolarizados. Junto com a chegada da escola missionária, veio importada uma ideologia
linguística sobre o sistema de sinais local, que acabou por tornar a língua de sinais konchri
sain moribunda.
Vejamos agora um caso em que, de repente, uma ideologia linguística positiva, de
valorização de um sistema de sinais local, surgiu em uma pesquisadora nativa. Para tanto,
voltaremos aos Estados Unidos, mas apenas para sairmos das Américas, passando para
um dos países onde a Europa se encontra com a Ásia: a Turquia.

3.12. Turquia: Montes Tauro Centrais
Era 2012. Rabia Ergin, uma aluna oriunda da Turquia, estudava na Universidade
Tufts, nos Estados Unidos. R. Ergin estava em um seminário em que se discutia o seguinte
tema: sinais caseiros. Este é o nome para quando crianças surdas nascidas de pais ouvintes
inventam um sistema de comunicação. Rabia então ligou sua história de vida com o tema
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em discussão. Contou que sua família vivia numa região montanhosa da Turquia, os
Montes Tauro, para onde ela ia durante feriados e férias. Lá, vários de seus parentes eram
surdos e utilizavam sinais próprios, distintos da língua de sinais turca.
Rabia Ergin sarapantou seus colegas com a notícia! Um deles perguntou para
Rabia: então é uma village sign language? Ela não sabia o que exatamente significava
esta classificação. Sem muita certeza, ela disse que sim, que devia ser isto. Seu orientador,
Ray Jackendoff, ficou boquiaberto: uma língua ainda não relatada, descoberta não em
campo, mas num seminário universitário!40
A mãe de Rabia, Ayşe Ergin, nascera em um vilarejo localizado na região central
dos Montes Tauro, uma cordilheira que fica ao sul da Turquia. Ayşe Ergin, que em 2017
estava com 60 anos, morou quando criança em uma pequena casa junto com mais cinco
crianças, três delas surdas. Ayşe Ergin foi a primeira menina a deixar a vila para estudar,
para além do ensino obrigatório de cinco anos que existia na região (R. Ergin 2017: 31,
n. 17).
Rabia Ergin (2017: 31) calcula que na época em que sua mãe saiu da vila, uns 50
anos antes de sua pesquisa, a língua de sinais ainda não havia se estabelecido no local.
Apesar de ter irmãos surdos e já haver outros surdos mais velhos na vila, Ayşe Ergin
nunca foi uma sinalizante proficiente. Sempre precisou de intérpretes para se comunicar
com seus parentes surdos. O mesmo não aconteceu com a tia materna ouvinte de Rabia,
mais jovem que sua mãe, com uns 50 anos em 2017. A tia ouvinte era fluente na língua
de sinais. Rabia concluiu que foi na época imediatamente posterior à saída de sua mãe
que a língua emergiu.
A língua de sinais dos montes Tauro Centrais é utilizada em três aldeias,
localizadas num raio de distância de 24 km entre si. A primeira aldeia conta com 326
pessoas, sendo 15 delas surdas (4,6%). A segunda tem uma população de 1.955 pessoas,
destas 14 surdos (0,7%). Por fim, a terceira aldeia tem 182 habitantes, dos quais apenas
um é surdo (0,5%) (Ergin 2017: 27-28).
Ergin (2017: 26) aponta duas razões para o surgimento dos sinais em sua família.
Primeiro, a alta população de surdos e o fato de, até recentemente, o local ser
relativamente isolado do ponto de vista econômico, cultural e geográfico. Até pelo menos
40

cf.
A
palestra
de
Ergin
em
https://www.youtube.com/watch?v=RO1cXxEQm-w
E seu site pessoal em https://www.rabiaergin.com/central-taurus-sign-language.html
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há duas décadas, os aldeões da região apresentavam um modo de vida autossuficiente,
através da agricultura e criação de animais. Pelo fato de as crianças serem força produtiva,
não era comum mandá-las para estudar fora da aldeia (ib.: 26-7).
Fazendo uma genealogia de sua família, Ergin (2017: 28) calculou que existiriam
sete gerações de surdos. O primeiro surdo teria nascido antes dos anos 1900, quando ainda
existia o Império Otomano. Nas três gerações abaixo deste surdo (2ª, 3ª e 4ª gerações),
nasceu apenas um surdo em cada uma. Entretanto, na 5ª geração – a de sua mãe – houve
um aumento considerável: nasceram 12 surdos. Como já havia surdos e houve um
aumento na taxa de nascimentos de surdos, a interação entre eles criou um ambiente
propício para a gênese de um sistema de comunicação por sinais.
Na 5ª geração de surdos, houve um pequeno contato com a língua de sinais turca
(TID). Nos anos 1970, uma das famílias da região se mudou para a cidade de Adana. A
família contava com duas surdas. Em Adana, havia uma escola para surdos, onde as duas
aprenderam a TID.
Nos anos 1990, foi fundada uma escola para surdos em Mersin, uma cidade mais
próxima das aldeias dos Montes Tauro. Nos anos 2000, a infraestrutura de transporte
melhorou, aumentando a comunicação na região. Mais duas pessoas surdas, da 6ª geração,
começaram a estudar, agora na escola de Mersin, e adquiriram a TID. Apesar destas
quatro pessoas surdas terem se mudado para cidade, a maioria dos surdos permaneceu nas
aldeias montanhesas (Ergin 2017: 29). Assim, a influência da TID é quase ausente, exceto
por alguns poucos sinais que foram importados da região urbanizada (id.: 31).
Assim, enquanto a ideologia linguística dos missionários escolarizados acabou
com a língua de Top Hill, na Jamaica, a ideologia linguística dos pesquisadores criou um
interesse antes inexistente na língua de sinais dos Montes Tauro, reificando e criando uma
“língua” com aspas, vista agora como um tópico relevante.
Outra língua de sinais presente na Turquia, a de Mardin, teve destino diferente.
Sua história é mais curta do que a dos Montes Tauro e é similar à história dos sinais
konchri sain de Top Hill quanto à decadência. Entretanto, se na Jamaica imigraram os
missionários de uma nova língua de sinais, na Turquia foram os surdos que emigraram.
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3.13 . Turquia: Mardin
Mais ao leste em relação aos Montes Tauro, já perto da fronteira com a Síria,
localiza-se a cidade de Mardin. Uma família de Mardin apresentava, ao menos, quatro
gerações sucessivas de pessoas surdas (cf. Dikyuva 2012). A palavra que define os surdos
em turco é dilsiz, que significa ‘sem língua’ (tanto o órgão como a função simbólica).
Esta família com várias gerações de surdos era chamada de Dilsiz (Zeschan 201541).
Segundo a estimativa de 2012, cerca de 40 pessoas utilizavam uma língua de sinais
própria e uma famíalia. Entretanto, ela não é mais usada em Mardin. Os usuários da língua
tinham se mudado de Mardin para Izmir e para Istambul, comprometendo a transmissão
dos sinais. A língua de sinais emigrada de Mardin era usada, agora em outras cidades,
apenas por mais velhos, em casa ou em encontros familiares, como casamento.
A língua foi chamada pelos usuários ouvintes de dilsizce ‘língua de surdo’ ou de
eski işaretler ‘sinais antigos’ (Zeshan 2015). Os sinais novos, que as gerações de surdos
mais recentes utilizam, são da língua de sinais turca, que substituiu os sinais desta família.
Agora, para achar um caso similar à língua de Mardin, saiamos da Turquia em
direção ao Poente, para depois de atravessarmos o Mediterrâneo, aportar na Argélia.

3.14. A cidade de Gardaia e seus judeus surdos
No século XI, devotos do Islã, da tendência Ibadita e de filiação berbere,
estabeleceram-se no vale do M’zab. Os berberes ibaditas estabeleceram no M’zab
algumas cidades na região. Uma delas foi Gardaia.

41

https://elar.soas.ac.uk/Collection/MPI43295
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Figura 51 – localização de Gardaia, Google maps

Durante os séculos XIV e XV, judeus foram se refugiar na região de M’zab.
Dentro da cidade de Gardaia os judeus foram aquartelados em mellah, um bairro onde se
concentravam em um gueto. Formaram uma comunidade judaica isolada no interior de
uma cidade isolada. Um duplo fechamento interno e externo. A comunidade e seu bairro
se fechavam em si e se integravam por uma relação de hierarquia e simbiose com os
berberes mozabitas.42
Uma alta taxa de surdez prevalecia entre os judeus de Gardaia: 2,5%. Segundo
uma ouvinte gardaiana, morando atualmente em Haifa (Israel), o nascimento de surdos
era resultado da quebra do resguardo sexual prescrito durante a menstruação. Com muitos
surdos e uma socialidade local forte, surgiu uma língua de sinais própria.
Briggs & Guède (1964 apud Lanesman & Meir 2012) dizem que os surdos
participavam da vida social de Gardaia de modo bem-sucedido, sem uma exclusão no
interior do bairro judeu. Os surdos tinham uma vida social como qualquer um. As pessoas
surdas não tinham dificuldade em arranjar cônjuges e eram bem ajustados ao cotidiano
42

Meu relato se baseia nos trabalhos sobre a língua de sinais dos judeus Gardaia por de Lanesman (2016;
Lanesman & Meir 2012a e 2012b). Consultei também o pequeno perfil sobre o local por Nagel (2016).
Infelizmente, não consegui ter acesso à etnografia do local por Briggs & Guèdes (1964): No more for ever:
a Saharan Jewish town. Papers of the Peabody Museum of Archeology and Ethnology. Harvard University,
Volume LV, Number 1. Esta última, cito de segunda mão.
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local. A mesma opinião foi corroborada pelos surdos entrevistados em Israel. Segundo
Briggs & Guède, os encontros sociais nunca eram tão alegres e vívidos quanto nos
momentos em que havia a presença de dois ou mais surdos em uma interação, com suas
risadas e piadas. A conclusão destes autores é que a surdez não criava um “déficit social”,
mas que eram pessoas socialmente ativas em Gardaia.
A comunidade judaica gardaiana e de localidades vizinhas se desfez entre os anos
de 1950 e 1962. Uma primeira onda de emigração foi para a região de Israel, antes do
estado Israelita ser criado. Outra parte se mudou para a França. Por fim, a comunidade
judaica de Gardaia se desfez totalmente quando da criação do Estado de Israel, quando a
população judaica restante migrou.
Em Israel, a comunidade de sinais se desfez: não havia mais um local de
contiguidade espacial constante, onde fosse possível a manutenção do compartilhamento
dos sinais. Foram para diferentes lugares: Haifa, Nazareth, Giv’at Schmu’el e Dimona.
Os surdos gardaianos se inseriram na comunidade surda israelense, que utilizava outra
língua, a jovem língua israelense de sinais. Ao se integrarem com os surdos de Israel,
viraram bilíngues: falavam em sua família a língua de sinais judaico-gardaiana e com seus
pares surdos, a língua israelense de sinais. A língua de sinais gardaiana persiste
parcialmente em alguns nichos familiares, onde tem sido objeto de documentação.

Nos Montes Tauro Centrais, Rabia Ergin observa que os sinais de sua família,
tratados anteriormente, existem e perduram por causa do “relativo isolamento”
(econômico, cultural e geográfico) da região. O “isolamento” em Gardaia era fomentado
pela integração hierárquica dos judeus na cidade berbere islâmica. Os casos de Mardin e
da língua de sinais dos judeus de Gardaia mostram uma dissolução emigrante: a
comunidade saiu do seu local de origem e substituiu as línguas. Nosso próximo caso se
foca na questão da integração econômica da comunidade e suas consequências
sociolinguísticas na difusão da língua de sinais.
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3.15. Ban Khor

Na região nordeste da Tailândia, localiza-se uma vila fundada em 1883, por um
nobre de baixo estatuto, chamado Khun Khor. Por isso, o lugar se chama Ban Khor, ou
seja, a aldeia (ban) de Khor. O nome da aldeia também é usado para designar o subdistrito,
que inclui mais 9 aldeias. A região é multilíngue, sendo o nyoh e o thai as línguas mais
usadas. A elas se somam o lao, o putai e o soe.
Além dos idiomas falados na região, presentes também em outras localidades, em
Ban Khor dos anos 1930 surgiu uma língua de sinais própria da vila43. A língua é
conhecida em nyoh por pasa kidd e em thai por pasa bai, sendo pasa ‘língua’ e tanto kidd
quando bai ‘surdo’.
Os ban-khorianos são adeptos do budismo da Escola Teravada e segundo o
pensamento budista local, o barp – uma má ação, um ‘pecado/demérito cármico’ – pode
43

Esta seção foi escrita com base nos trabalhos de Nonaka (2009, 2012a, 2012b, 2014, 2015).
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gerar uma negatividade no carma, levando a consequências nas gerações seguintes. Dois
homens foram responsáveis por morte excessiva ou destrato com animais. Em
contrapartida de suas ações, alguns de seus descendentes nasceram surdos. Portanto, para
os ban-khorianos, a origem da surdez hereditária é cármica (e não genética).
Porém, embora os surdos sejam a realização do barp de seus antepassados, isso
não significa que eles sejam excluídos ou desconsiderados. O destrato com os surdos, ou
sua rejeição, igualmente resultaria em barp. O oposto do barp é o bun ‘mérito cármico’.
A explicação cármica, embora explique a surdez hereditária pela transmissão do
demérito, contribuiu para a integração dos surdos, inseridos nas redes de cooperação local
e com um dia a dia similar ao dos ouvintes.
Não é possível estabelecer exatamente a história da origem da língua de sinais.
Entretanto, ela deve ter surgida com a família em que nasceram os dois primeiros surdos
de Ban Khor. Com o passar dos anos, a língua de sinais foi se desenvolvendo e se
difundindo pela comunidade. Passou a ser usada por centenas de moradores, entre 15% a
26% da população, a maioria ouvinte. Embora os surdos sejam o motivo e a origem da
língua de sinais, os ouvintes são fundamentais para a manutenção e o uso dos sinais de
Ban Khor.
Alguns padrões de cooperação contribuíram para a difusão da língua. Várias
pessoas compartilham os cuidados com crianças. Os pequenos circulam entre os
agregados familiares em torno de uma avó (a residência é idealmente matrilocal). A
interação entre surdos e ouvintes se propaga com os cuidados difusos e os movimentos
infantis.
A aldeia de Ban Khor é envolta pelos campos úmidos para produzir arroz, insumo
principal do modo de subsistência local. A produção local de arroz é trabalho-intensiva,
com baixa automação. A escolaridade dos aldeões é baixa, independentemente de sua
condição audiológica. Para o trabalho, não há exigências institucionais de diplomas. Tudo
isto resulta na ausência de impedimentos ou condições que excluam os surdos do trabalho.
Os surdos adquirem a mesma competência prática na agricultura local. São, portanto, bem
integrados com o modo de produção aldeão.
A forma social de força de trabalho utilizada para a produção de arroz são os
nawan ‘grupos de troca de mão-de-obra’. Estes nawan criam espaço para interação entre
surdos e seus colegas ouvintes, propiciando a estes o contato com a língua de sinais.
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Quanto ao casamento, os surdos têm se casado com ouvintes, e dois deles
indicaram a vantagem de ter cônjuges ouvintes: eles servem de intérpretes. As esposas
podem receber estranhos não competentes na língua de sinais e conduzir negócios fora de
Ban Khor, o que não seria possível para os surdos.
Entretanto, as condições econômicas e de integração de Ban Khor transformaramse nas últimas décadas, influenciando os surdos da aldeia e os padrões de uso dos sinais.
Cada vez mais o modo de subsistência da aldeia integrou à economia monetária nacional.
Não só seus arrozais agora produzem para o mercado, como os aldeões começaram a
produzir outras mercadorias, como milho e tapioca. Outra parcela dos campos úmidos
foi transformada em seringais.
Somando-se à mercantilização da agricultura local, há outras pressões para o
consumo mercantil. A atividade madeireira começou a derrubar as florestas do entorno
de Ban Khor, dificultando a pesca e a coleta. Cada vez mais os habitantes de Ban Khor
passam a comprar comida, além de produzi-la. Somou-se a isto o aumento de bens
materiais que podem ser comprados em cidades vizinhas, em mercados vizinhos ou
mesmo na aldeia. O transporte público possibilitou a integração da região.
Com as mudanças econômicas, acentuaram-se as diferenciações no estatuto
socioeconômico e nas atividades diárias dos aldeões de Ban Khor, dissolvendo parte dos
modos de trabalho que geravam acomodação, cooperação e inclusão na aldeia.
Junto com a integração regional, veio o contato com os surdos de outros lugares.
Até o final dos anos 1980, a rede de interações dos surdos estava circunscrita à aldeia,
raramente relacionando-se com surdos de outras regiões. Nos anos 1990, alguns jovens
foram para escolas de surdos em outras localidades, voltando rapidamente. No começo
do século XXI, o contato com a comunidade surda cresceu muito, e com ela veio a
influência da língua de sinais tailandesa. Surdos de Ban Khor já participam de atividades
da Associação Nacional de Surdos da Tailândia. O casamento, antes restrito à
comunidade, agora integra surdos estrangeiros casando-se com os surdos, assim como os
ouvintes de fora que não conhecem a língua de sinais local. Além disso, a língua de sinais
tailandesa vem sendo divulgada em Ban Khor por dicionários visuais fornecidos para os
surdos e seus familiares.
As mudanças alteraram o equilíbrio da língua de sinais local. Para os surdos de
Ban Khor, a língua de sinais tailandesa é uma espécie de língua franca, para
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comunicarem-se com os surdos de outros locais, e um código de prestígio social, pois está
ligada à escolarização. Como os ouvintes ban-khorianos não têm os mesmos motivos para
aprender a língua de sinais nacional, eles são, de certa forma, “guardiões” da língua de
sinais local.

3.16. Akure, Nigéria: As diferentes formas dos sinais entre os Yorubá
O próximo caso indica como uma mesma localidade pode apresentar
concomitantemente vários modos de existência dos sinais. Em Akure (Nigéria), o meio
linguístico yorubá foi relatado por Orie (2013: 244-5) como intensamente multimodal,
isto é, com uma ideologia linguística que caracteriza positivamente os gestos.
Visto que a comunidade de fala incentiva a gestualidade, os gestos convencionais
yorubá são o núcleo dos sinais caseiros e da sinalização dos surdos entre os Yorubá.
Apesar disto, surdez é um estigma. Em yorubá de Akure, afirma-se que surdos são
chamados de marcados por deus (ẹni òrìṣà) (Orie 2013: p. 245, n.3).
Orie (id.: 245) descreve três “morfologias” sociais na interação dos surdos yorubá
em Akure. Primeiro, há os sinalizadores caseiros. Segundo, há microcomunidades de
surdos estruturadas em um divisão de gênero, com alguns casamentos entre surdos das
microcomunidades masculina e feminina. Em terceiro lugar, há bilíngues com educação
formal que usam tanto a língua estadunidense de sinais (ASL), introduzida por um pastor,
como a língua de sinais yorubá (que difere dos sinais caseiros), aprendida pela educação
formal nigeriana. Na cidade, há uma escola que utiliza a língua estadunidense de sinais.
Os bilíngues, que inculcaram a ideologia linguística da língua estadunidense de sinais,
chamam a sinalização dos outros dois grupos de “sinais locais” e consideram uma forma
de comunicação desprestigiada, inferior.
A cada um destes grupos de sinalizantes, corresponde uma “complexidade” (Orie
2013) diferente na sinalização. Os sinais caseiros se estruturam a partir dos gestos
convencionais utilizados junto com a fala yorubá. Uma das microcomunidades por
gênero, composta de 32 mulheres surdas, casadas com ouvintes e com filhos ouvintes,
utiliza uma forma de comunicação em que o “sistema de gestos convencionais” é mais
autônomo e que Orie caracteriza como uma “língua de sinais autônoma”.
O relato de Orie demonstra como em uma mesma localidade, no caso, a cidade de
Akure, pode apresentar diferentes morfologias sociais envolvendo os surdos, desde
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grupos locais de sinalizadores caseiros, unidades de compartilhamento de uma língua de
sinais local, até os surdos escolarizados por uma língua missionária e estrangeira.

3.17. A Austrália nativa
A organização social dos povos australianos é assunto de complexidade e interesse
antropológico. As unidades sociais australianas móveis, “grupos/tribos”, se ligam a
paisagens de localidades específicas e buscam conexões com grupos vizinhos. Seus
sistemas de parentesco utilizam complexas teorias dos conjuntos.
São profundos os sistemas filosóficos australianos, chamados de “totemismo”,
que embasam as identidades dos nativos australianos. O pensamento nativo australiano
entrelaça o conhecimento da paisagem com a constituição do Ser dos grupos sociais e das
pessoas, suas almas. É ao mesmo tempo uma teoria sobre a constituição do Real, que se
sustenta como atualização contínua das histórias sobre os trajetos dos tempos míticos.
Os povos australianos afirmam que a realidade atual é o Sonho de seres primeiros
do mundo. Estes seres são convencionalmente chamados em inglês de Dreamings, os
Sonhares. Em walrpiri, língua do Norte do Deserto Central, a palavra jukurrpa ‘Sonhares’
refere-se a um conjunto de dimensões: o tempo chamado ‘mítico’, uma sequência de
trajetos que descrevem o território, os “heróis” que nos tempos míticos percorreram estes
trajetos e que se geraram e que geram o mundo que conhecemos, fazendo os humanos e
outros seres que estabelecem uma identidade com a força destes “heróis” (Glowczewski
2015: 45-46). Dousset (2017: 351) chama os “heróis” de “figuras míticas” do tempo dos
sonhares de tjukurrpa, na língua ngaatjatjarra, do Deserto Ocidental, seria a “época na
qual as coisas foram definidas pelas figuras míticas”.
Os povos australianos, ao serem estabelecidos num território, devem conhecer a
interface com este Outro mundo, que precede e governa este Mundo atual. A relação entre
eles se revela através dos sonhos. Cada grupo se especializa em contar histórias
paisagísticas do local em que habita através de uma conexão mítico-onírica. Os saberes
sobre os locais habitados formavam uma espécie de responsabilidade e poder derivados
da cartografia mítica que os grupos iam desenvolvendo (Dousset 2017: 342-343).
Segundo os Ngaatjatjarra, “Quanto mais um indivíduo pudesse enumerar critérios que
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legitimassem sua ligação com um lugar particular, tanto mais sua palavra sobre esse
assunto seria ouvida” (ib.: 343).
Os elementos ecológicos-paisagísticos são indícios das atividades destes Sujeitos
primeiros, os Sonhares, que geram o Real. A própria concepção depende de uma
fecundação que está ligada ao princípio vital que emana do território, antes de ter a
contribuição das substâncias corpóreas humanas. O início da gravidez, acontece, no caso
warlpiri, quando a mãe percorre um itinerário no território do pai (Glowczewski 2015:
55). Ainda no caso warlpiri, um familiar vê em sonho o local de concepção da criança. A
força vital, presente em algum trajeto do território ligado aos seres totêmicos, propicia a
vida para a “criança-espírito” (id. 56). O pai só contribui com sua força vital para a
constituição do filho depois que ele já foi concebido na mulher, inclusive, podendo ter,
em outras épocas, a contribuição de mais de um homem (ib. 53-54).
Dousset (2017: 351) chama o princípio vital da criança de “espíritos-filhos”,
observando que esta força são “restos míticos”, isto é, tributários dos Sonhares. Na língua
ngaatjatjarra, o “totem de criação” ou de concepção se chama tjuma, um princípio que
integrará o espírito da pessoa (kuurti) e se alojará em seu fígado e seu peito. Esta força
que anima a futura pessoa é um elemento do itinerário paisagístico. A pessoa passa a ser
associada e identificada com os nomes dos lugares de onde veio sua força vital e poderá
contar as histórias míticas em primeira pessoa.
Como observa Glowczewski (2015: 52) para o caso warlpiri, cada um se tornará
responsável por narrar os mitos-sonhares de seu clã. A narração se dá simultaneamente
em três modalidades: fala-se ao mesmo tempo em que se usa língua de sinais e se desenha
na areia – sempre uma imagética manual e uma cartografia pictográfica no chão. Portanto,
na Austrália, vemos uma potência no desenvolvimento de uma tecnologia humana
fundamental: o método de Sonhar, ou do sonhar-se no território, acoplado a sua arte
verbal e visual. Os Seres-sonhos se geram nas pessoas.
A paisagem linguística australiana era dominada por apenas um grupo genético, a
família linguística pama-nyugana. Atualmente, a maioria das línguas australianas estão
“adormecidas”, colocadas nesta situação pela colonização, que trouxe a criação de gado
– acabando com o território – e a expropriação de crianças por missionários – acabando
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com a transmissão geracional. Antes disso, em várias regiões, observava-se continua
dialetais e multilinguismo, que orientava as trocas sociais.
Outra tecnologia de comunicação bem desenvolvida entre as sociedades
australianas são as línguas de sinais. Existem diferentes funções para a sinalização entre
os nativos da Austrália. Suas línguas de sinais foram desenvolvidas para situações onde
a fala é impraticável, inconveniente ou ritualmente proibida. São usadas também, pelas
sinalizadoras mais competentes de forma simultânea à fala, para contar as narrativas do
espaço-tempo dos Sonhares. Portanto, não surgiram por causa da surdez (Kendon 2015:
6). O uso das línguas de sinais se proliferou na região conhecida como Deserto Central,
com presença mais rarefeita nos territórios contíguos.

Figura 52 - Mapa da distribuição das línguas de sinais nativas da Austrália (Kendon 1988a: 23).
A área na linha pontilhada no centro e parte do norte representa a região onde há tabus de fala no
período do luto. No deserto central, a restrição de falar se concentra nas mulheres e eventualmente
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se aplica aos homens no Cabo York. Os pontos em branco mostram os povos que não possuem
línguas de sinais. Os pontos com a metade esquerda preta indicam onde sinais podem estar
presentes, mas os relatos são incertos. Os com a metade superior preta representam lugares onde
os sinais estão presentes de forma limitada. Ponto preto é língua de sinais presente. Ponto preto
com círculo em volta é língua de sinais exuberante, altamente desenvolvida e amplamente
utilizada.
Os grupos que cito são: (70) os Yolngu; (82) Ngaatjatjarra; (92) Warlpiri; (95) Warumungu.

Segundo a análise das fontes antigas de Kendon (2015: 7), os grupos entre os quais
a sinalização era comum e difundida eram aqueles em que os tabus de fala eram
frequentemente praticados. Estes tabus compunham rituais de iniciação masculina ou as
práticas de luto feminino, em que as enlutadas se abstinham de usar a fala, às vezes, por
longos períodos. Embora a distribuição entre tabus rituais de fala entre homens e mulheres
se correlacione com a distribuição de línguas de sinais complexas, também há línguas de
sinais onde os tabus de fala não são praticados, como na Terra de Arnhem, onde estão os
Yolngu.
Entre os Warumungu, Spencer & Gillen (1912: 394) citam uma mulher que ficou
25 anos sem falar, apenas sinalizando. A língua de sinais apresenta uma especialização
de gênero na área do Deserto Norte Central. Entre os Kaytetye, Anmatyerre e Warlpiri, a
língua de sinais é uma especialidade feminina (Kendon 1988a: 56-57). Esta arte verbal
feminina é incrementada com a idade, sendo as sinalizadoras mais velhas as mais
talentosas.
Entre as velhas de Yuendumu (uma aldeia warlpiri), o uso de sinais é constante,
independente da época de luto (Dail-Jones 1984 apud Kendon 1988a: 57). As mulheres
usam os sinais como acompanhamento para a fala, para incrementar a potência de suas
narrativas sobre o tempo-espaço dos Sonhares. Os sinais ainda são meio de comunicação
alternativo à fala quando se está à distância, substituindo o grito. Sinaliza-se quando falar
alto é inapropriado, como meio de comunicação privada, para não tornar a fala audível a
outros concidadãos. Em alguns lugares, a língua de sinais é usada durante a caça, para os
caçadores permanecerem em silêncio.
Quando a pessoa morre, o “espírito totêmico” proveniente dos Seres do tempoespaço do Sonhar retorna a um estoque de princípios vitais disponíveis (Dousset 2017:
354) Entre os Warlpiri, quando alguém morre, utiliza-se para o finado o termo kumanjayi
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‘sem-nome’, e as palavras associadas ao nome da pessoa não podem ser ditas pelo menos
durante um ano. Como os nomes estão associados a um conjunto de seres, plantas,
animais ou outras coisas, o tabu restringe partes do vocabulário disponível (Glowczewski
2015: 56). Por sua vez, a língua de sinais está livre para designar quaisquer referentes,
sem perigos sobrenaturais que tragam malefícios. Portanto, o tabu de fala das mulheres é
uma extensão do tabu de se referir aos mortos (Kendon 1988a: 449).
Na região pontilhada do mapa acima, se depreende a forte correlação entre línguas
de sinais exuberantes e os tabus de fala após a morte, ou os ritos de iniciação masculina.
Como estas prescrições rituais exigem tempo prolongado de silêncio, de várias pessoas,
isso deve ter influenciado no desenvolvimento de línguas de sinais complexas (Kendon
1988a: 442). Entretanto, Kendon (1988a: cap. 14 2015: 7-8) propõe que, das situações
em que as línguas de sinais são usadas, pode-se depreender uma hipótese sobre a
socialidade australiana e sua ecologia comunicativa específica.
O uso dos sinais pelos nativos da Austrália é visto como uma forma de
comunicação com distanciamento, com estranhamento. É mais recatado do que o uso da
voz. A pessoa se coloca em uma posição mais distante com o que fala, mais segura,
quando sinaliza. Segundo Kendon, as línguas de sinais possibilitam modos de interação
valorizados pelas sociedades australianas, uma comunicação moderada, discreta. A
sinalização possibilita trocas privadas, por evitar a propagação do som. Quando os
interlocutores estão à distância, para evitar o grito. É um meio para aproximações
comunicativas, abordagens menos “incisivas” do que através da fala, o que é visto com
apreço pelos nativos australianos, cujas relações interpessoais estão sob contínua
negociação. Sinalizar tem um caráter mais objetivo do que a fala, dá um tom mais
“anônimo” e neutraliza a complexidade do ato de fala.
Estes traços da sinalização podem explicar o motivo pelo qual o sinal serve para
as viúvas, pois é um modo de estar menos “presente” na situação social, permitindo uma
participação distanciada. É um laço que permite não forçar a fragilidade social local e a
reificação da autoridade do Sonhar, presente nos tabus de luto, quando alguns
componentes do morto voltam a integrar a dimensão mítico-espacial.
Portanto, a função das línguas de sinais australianas não é ser meio de
comunicação primário de surdos (como nas outras línguas de sinais espalhadas pelo
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mundo). Tampouco sua função principal era a de língua franca (como no sistema de trocas
das Planícies ameríndias). Cumpre diferentes funções sociais referentes ao trato social.
Além destas funções, alheias à surdez, o caso do povo Yolngu ilustra como sua
língua de sinais (criados para o uso dos ouvintes) permite a integração dos surdos.

O CASO DOS SURDOS ENTRE OS YOLNGU

Figura 53 - Três gerações de mulheres yolngu, sinalizam ÁGUA (Hancock)

O povo yolngu localiza-se ao norte da Austrália, na terra de Arnhem44. Nos dados
oficiais, contam com 5000 falantes, uma das maiores populações de falantes de uma
língua nativa que restou no continente. A comunidade yolngu de Galiwin’ku, localizada
na ilha Elcho, surgiu nos anos 1930 como uma missão metodista (atualmente Uniting
Church). A comunidade yolngu é multilíngue: as variedades da língua yolngu são
razoavelmente inteligíveis entre si. Entretanto, há subdivisões em continua dialetais. Em
Galiwin’ku, fala-se um dialeto principal do yolngu, chamado djambarrpuyngu, que serve
como “língua franca”, e mais 10 variedades de yolngu.

44

A descrição desta seção se baseia em Maypilama & Adone (2012).
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A esta pluralidade de dialetos, soma-se a língua de sinais yolngu. Chamam os
sinais de djama gongdhu ‘trabalhar com as mãos’ ou action em inglês. Embora as línguas
de sinais australianas não tenham surgido em razão dos surdos, sua existência permite a
integração comunicacional imediata das pessoas surdas. Na ilha Elcho, havia 5 surdos em
1994 e 7 em 2012. Os surdos são bem integrados: envolvem-se nas discussões sérias e
conduzem ações cerimoniais e sociais. Não há conceitualizações e atitudes negativas em
relação à língua de sinais e aos surdos, sendo essa língua colocada em um mesmo patamar
do que as demais.
Alguns não indígenas (balanda ‘branco’) que trabalham na comunidade, também
se utilizam de um léxico básico dos sinais yolngu. Não há educação formal para surdos.
Entretanto, na década de 2010, um professor da língua de sinais institucional da Austrália
neoeuropeia (Auslan)esteve ensinando a língua de sinais para os meninos yolngu de
Galiwin’ku.

3.18. Alguns casos esparsos ainda a serem conhecidos
Na América do Sul, em especial no Brasil, há alguns casos de línguas de sinais
que começam a ser descritos e muitos outros que começam a chamar a atenção. Dos já
descritos no Brasil há o levantamento de Vilhalva (2012) dos indígenas surdos do Mato
Grosso do Sul.
Há relatos dos sinais de uma aldeia kaingang em Santa Catarina (Giroletti 2008),
entre Terena no Mato Grosso do Sul (Sumaio 2014), dos Suruí Paiter em Rondônia
(Gregianini 2017). Entre os Maxakali, há três surdos de duas aldeias diferentes – ao que
parece deve existir dois sistemas paralelos de sinais – há um trabalho sobre as
configurações de mão usadas por estes surdos (Stoianov 2016), mas não há relato nenhum
sobre a base de uso da língua. No Pará há notícias de sinais em Soure, na ilha Marajó
(Carliez & Fusellier 2016) e na praia de Fortalezinha. Há a cena, no Piauí, que já teve
uma descrição etnográfica (Pereira 2013) e começa a ser estudada por linguistas. Com
nome parecido são os “acenos” ou o “falar por aceno” dos surdos de Cruzeiro do Sul, no
Acre (Cerqueira & Teixeira 2015).
Os Xerente, no Tocantins, que têm uma quantidade considerável de surdos
(Barretos 2016). No Amazonas, há um trabalho sobre os surdos Sateré-Mawé, focada na
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relação (ou não) destes surdos com a educação e que apresentam diferentes situações
comunicativas (Azevedo 2015).
Vários outros sistemas de sinais existem ou já existiram em contextos de
“aldeias”. Na medida em que contava sobre minha intenção de pesquisas, vários colegas
comentaram sobre situações que conheciam. Entre os Yanomami, Helder Perri (com.
pess.) informou-me que existe surdos que utilizam sinais, e que em seu léxico envolve
noções abstratas que interagem com a mitologia: assim, o sinal para ‘INCESTO’ se refere
ao bicho-preguiça. Entre os Sanumá da aldeia Awaris há sinalizantes (Com. pess. Priscilla
A. de Moura). Nos Ye’kwana da Venezuela, há um casal de surdos, com sua própria
sinalização (Júlio com. pess.), entretanto Osmar C. Silva também observou que, entre os
Ye’kwana, há alguns gestos de animais utilizados em momentos de caça. Em Roraima,
numa aldeia makuxi, há sete irmãos surdos com seus sinais (com. pess. Zoraide dos A.
Vieira) Devido a um tipo de doença que leva à surdez, surgiram alguns surdos entre os
Kakua (Katherine Bolaños). Segundo Nelly B. Duarte (com. pess), há alguns Marubo
surdos, com seus sinais. Segundo ela, os surdos apresentam bastante competência em
aprender tarefas como artesanato. Maurício, do povo toba, contou-me sobre a existência
de sinais entre os Toba (Argentina), que contam com um número considerável de surdos.
Enfatizou igualmente que a “gestualidade” é um aspecto importante para a comunicação
entre os ouvintes do povo qom.
Enfim, são diversos os casos que ainda merecem uma atenção e descrição do ponto
de vista da interação e do uso de sinais locais.

3.19. A morfogênese das línguas de sinais e as tentativas de classificação
As línguas de sinais – sejam as mais localizadas ou as mais difundidas – não são
uma curiosidade linguística ou etnográfica. Se não são um fenômeno recorrente na
experiência humana, cuja escala ainda não é totalmente conhecida. Sua difusão global e
a recorrência do surgimento de línguas de sinais é considerável. Estão presentes através
de todo globo, entre diferentes culturas e em diferentes morfologias sociais.
Ciclos de surgimento, expansão e retração de línguas de sinais devem ter sido
comuns na história humana. Ao menos duas grandes áreas etnográficas do planeta, as
Planícies e a Austrália apresentam desenvolvimentos ampliados, de longo alcance e longa
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duração dos sinais. Recentemente, as línguas de sinais institucionais, através de
legislações linguísticas e escolas vêm se expandindo no espaço público das sociedades
estatais.

A forma inicial de muitas língua de sinais são os “sinais caseiros”; este conceito
encobre dentro de si traz uma diversidade de situações, mas designa um sistema de
comunicação criado por uma de uma criança surda. O sistema “caseiro” de um surdo pode
perdurar até sua vida adulta e começar a se expandir em seu meio familiar, formando rede
de contatos dos que interagem com o surdo. Podem tornar-se “sinais familiares”, como
no caso da família de Zincanatán.
Com o nascimento de mais surdos, pode surgir um núcleo de utilização que pode,
então, conectar horizontalmente surdos de diferentes famílias ou ser passado para novas
gerações de surdos, criando um sistema convencional utilizado por surdos e ouvintes em
determinado local. Em alguns lugares, cidadelas, vilas e aldeias, o sistema se difunde,
sendo conhecido por uma parcela considerável dos ouvintes, tornando-se uma “língua de
sinais compartilhada” ou uma “comunidade de sinal/fala”. Assim são os casos das aldeias
do povo ka’apor, das aldeias turcas dos Montes Tauros ou das vilas iucateques.
Once a community of signers is established that extends beyond the
single family, it becomes possible for gesturing to be developed into a
widely shared system which progresses toward having increasingly the
characteristics that will attract the label ‘language’. […] In ‘isolated’
families, on the other hand, in which only one or two deaf children are to
be found, or where there is a single deaf parent [...], the communication
between the hearing and deaf tends to be asymmetric. It is only when
there is a reciprocity in the communication systems used that we see the
emergence of fully autonomous systems which have characteristics that
invite us to refer to them as ‘languages’. (Kendon 2004: 290-291)

Portanto, os sinais como “línguas” se estabeleceriam da passagem do isolamento
para a partilha, a reciprocidade comunicativa. Na província ka’apor, na aldeia Xie, a
reciprocidade entre a família da avó e do neto (re)estabeleceu o uso dos sinais em uma
aldeia específica, a partir de um estoque de sinais já conhecido anteriormente. O uso da
língua reativou um conhecimento já existe e fez surgir novas gerações de sinalizantes
cometentes. Como efeito, as irmãs e os primos de Irasui aprenderam a sinalizar com uma
competência considerável, criados pelos laços de faixa etária e proximidade familiar.
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Em outro caso, laços de amizade e de prestações de serviços, ligaram Maku a
outras famílias da mesma aldeia. Na aldeia Axingi, um átomo de reciprocidade na
comunicação de duas surdas aparentadas entre si, embora a mutualidade entre as surdas
e ouvintes seja predominante. A língua de sinais ka’apor se atualiza e reinventa a cada
novo contexto caseiro/aldeão que permite seu uso.
Inicialmente, há um sistema de comunicação de uma criança surda, que no
decorrer do tempo vai arregimentando mais interlocutores. Ao obter uma rede social
estável, está formada a base sobre a qual se sustenta o uso dos sinais, uma comunidade
linguística.
Os estudos sobre os sinais caseiros de crianças surdas em famílias ouvintes
explicitaram que não há surdos “sem língua de sinais” (Goldin-Meadow 2002; GoldinMeadow & Mylander 1998). Isto é, uma criança surda sempre vai criar para si ao menos
uma língua de sinais de apenas um idioleto – um sistema de comunicação estável para
interagir ao menos com seus familiares imediatos.
Portanto, “um surdo sem língua de sinais” é uma realidade impossível. Ao
tentarem interagir, as crianças surdas sem contato com línguas já existentes começam a
estabelecer recorrências gestuais para si mesmas, desenvolvendo um sistema próprio de
comunicação. Alguns trabalhos buscam definir os “sinais caseiros” como algo pré-língua,
ou que discutem se sistemas com muita variação e onde não se acha uma base social surda
integradas seriam “línguas” ou não.
Tendo pesquisado nas Terras Altas da Papua-Nova Guiné, Reed (2019: 5) observa
que alguns falam em “sistema de sinais” para se referir às línguas de sinais caseiras – esta
forma colocaria em dúvida se estas são “língua”. A autora propõe uma noção de língua
que seja ampla e deliberadamente não-avaliativa. Assim, Segundo Reed, seria “língua”
qualquer prática significante que os humanos fazem para comunicar de forma – de forma
primária e ampla.
É comum alguma literatura se referir aos sinais caseiros como compostos de
“gestos” e não de “sinais”. Segundo Reed, devemos lembrar que os surdos – sejam
usuários de sinais caseiros, sejam de línguas de sinais estabelecidas – performam ações
que são “unidades discretas” que codificam significados. Esta ações são transponíveis
para diferentes contextos, portanto, não estão ligadas ao aqui-e-agora e ocorrem
consistentemente no uso diário da pessoa surda e, em diferentes medidas, pelos seus pares
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sinalizantes, mesmo que apenas na posição de decodificação. Por tanto, são “sinais” e não
“gestos” (Goldin-Meadow 2012: 604). Soma-se a isso a incerteza da categoria “gesto”
nos escritos. O gesto como fenômeno linguístico vem sendo cada vez mais estudado e
não se deve usar esta noção num sentido ingênuo, tal como buscarei demonstrar no
próximo capítulo.
Consideremos o caso de crianças surdas que nascem em um mundo apartado, de
casas com unidades familiares, estranhas a seus vizinhos. A criança surda “isolada” do
ponto de vista linguístico, inventora dos sinais caseiros, pode ser considerada envolta num
ambiente de desatenção civil (Goffman 1963: 83-88). A desatenção civil é quando nos
encontramos recorrentemente com olhares de estranhos com quem compartilhamos nossa
estrutura de assentamento, como ocorre nas grandes cidades. Não conhecemos direito os
vizinhos e uma onda de estranhos passa frequentemente abaixo de nossa percepção. Este
contexto ainda implica uma socialização escolar, a criança surda estará restrita em sua
interação social, mas não isolada socialmente, pois a criança sempre busca meios de
entender e de se fazer entender, por mais “rudimentar” que possa parecer sua língua de
uma pessoa só.
Neste caso, segundo Goldin-Meadow & Mylander (1983) há uma assimetria
essencial entre a mãe (ou os pais) e a criança surda. As autoras pesquisaram com crianças
bem pequenas sem exposição nenhuma a línguas de sinais pré-existentes. GoldinMeadow & Mylander mostraram que, nestes casos, havia uma diferença, por um lado,
entre os gestos que as mães faziam para que suas crianças as compreendessem e, de outro,
os sinais nas mãos das crianças surdas, que apresentavam formas recorrentes e
sistematizadas.
Se os pais ouvintes não buscam estabelecer os sinais como meio de comunicação,
mas fazem a criança surda oralizar e ler lábios, a comunicação tenderá a ter um viés
assimétrico. Os sinais caseiros são línguas adquiridas e inventadas a partir de um dos
inputs mais degradados possíveis. Portanto, de certa forma, apresentam o aspecto criativo
da aquisição em uma de suas formas mais explícitas.
Os surdos criam espécies de pidgin com o mundo de ouvintes, para se fazerem
entender. O que falta nos sinais caseiros infantis, sinais de uma criança só, para se fazer
língua comum, compartilhada, e não uma língua de contato é que outros modelem-se à
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sua língua idiolética e permita ser socializado pela criança, ao mesmo tempo que a
socializa.
Como argumentaram Nyst, Sylla & Magassouba (2012), a mesma situação não
existe nos “sinais caseiros” do contexto rural da área de Mali, na África Ocidental. Em
Mali, os “sinalizantes caseiros” entrevistados foram adultos cujas redes de relações e de
sinalização se organizavam de forma muito mais extensa do que a situação tomada como
tipo ideal dos “sinais caseiros”, de crianças pequenas surdas apartadas linguisticamente.
Os sinais caseiros usados por surdos adultos relativamente compartilhados com os
ouvintes de determinado local, como em Mali, talvez seja ou tenha sido a mais comum
entre os surdos no redor do mundo.
Os surdos criam seus sinais que permanecem sendo utilizados até sua idade adulta.
Gradualmente, o sistema vai se difundido, na família, na vizinhança, e percorre, em
diferentes graus, as redes sociais dos surdos, podendo ou não se converter num sistema
de comunicação local, estável e transmissível a novas gerações, a depender da inserção
do surdo na morfologia social da comunidade e de suas ideias sobre a capacidade do
“meio gestual”, as mãos e o corpo visível, de transmitir informação.
O caso de Zincanatán em Chiapas (Haviland 2016; 2014; 2013) aponta para o
contexto de difusão familiar dos sinais. Retrata o momento quando um sistema de sinais
caseiros se expande, tornando-se uma pequena comunidade linguística. Neste caso, que
não é de uma “aldeia de pequena escala”, os surdos mostram uma vergonha quando estão
no espaço público, portanto uma restrição relativa de socialização de seu sistema de
comunicação.
Em outros contextos aldeãos, a língua de sinais se expande com as atividades
cotidianas até virar um patrimônio comum da localidade, mesmo que a competência
nunca seja a mesma em toda a comunidade. Numa aldeia ka’apor, em poucos dias já
podemos ter uma ideia básica de quem são os moradores, suas relações familiares e
atividades diárias. Sempre quando eu saia para andar por aí, ouviria alguém perguntando:
“Para onde você vai?”. Assim também todos conhecem os surdos de suas paragens,
sabendo um mínimo de sinais com efeito comunicativo. A troca de informação
interpessoal é mais estreita nestes contextos, as redes sociais em uma aldeia têm uma
urdidura muito mais apertada do que as redes esgaçadas de grandes assentamentos
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urbanizados. Este tipo de interação é propício para o compartilhamento e reavivamento
dos sinais.
Estes contextos aldeões são diversos entre si, como nos Montes Tauro Centrais
onde há vários surdos, que criaram em temos não muito antigos uma língua de sinais ou
em Ban Khor, onde uma grande aldeia compartilhou o sistema.
Em algumas localidades, como no caso Inuit, em Top Hill entre outros,
com estas línguas de sinais “compartilhadas”, concorrem as línguas de sinais surgidas em
contextos institucionais, próprias dos sistemas escolares, que se expandem pelo mundo.
Enquanto as línguas de sinais compartilhadas são enfatizadas pela reciprocidade entre
ouvintes e surdos, as línguas de sinais escolares são descritas como próprias da
comunicação entre surdos. Obviamente, sempre há um grau de compartilhamento da
comunicação por sinais entre surdos e ouvintes.
Em alguns lugares, a escolarização dos surdos está totalmente ausente, como nas
aldeias ka’apores e nas vilas maia, onde as línguas de sinais estrangeiras não apresentam
influências. Outras regiões apresentam pouco contato com as línguas escolares, como nas
aldeias dos Montes Tauro, onde o êxodo de surdos para o meio urbano não alcançou
grande proporção. Entre os surdos Inuit, houve um pequeno êxodo de jovens surdos que
foram atraídos até escola de outras regiões.
Em alguns casos, em vez de êxodo dos surdos, há a importação de línguas de
sinais. As línguas institucionais podem substituir a língua local, como em Top Hill
(Jamaica), onde uma língua com mais prestígio foi introduzida. Ainda no caso de Mardin
(Turquia), a língua se desfez porque uma parte da comunidade emigrou e os novos surdos
adquiriram uma língua na escola. As situações das línguas de sinais de Mardin e de Top
Hill são similares em suas diferenças: as duas comunidades de sinais foram esfaceladas
por línguas de sinais dominantes.
Em outras situações, a escola e o idioma gestual local convivem. Assim é o caso
da língua de sinais de Bengkala, em Bali, que foi inserida na escola da região, convivendo
com a língua de sinais indonésia. Entre os beduínos Al-Sayyid, em Israel, a língua de
sinais local, usada entre familiares, convive com a língua de sinais israelense, adquirida
na escola.
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Além destes contatos escolares que afetam os sistemas locais de diferentes
maneiras, há o caso do surgimento de uma língua de sinais escolar. O caso da Nicarágua
mostrou o papel catalizador da escola na evolução de um sistema linguístico, que se
originou como um “pidgin ou jargão de substratos de sinais caseiros” tornando-se uma
“língua madura” (Kegl et al. 1999: 180-1).
Somando-se a isto, há ao menos duas vastas áreas etnográficas onde eram e, em
menor medida, ainda são utilizadas línguas de sinais que surgiram alheias à existência
dos surdos. É o caso das Planícies, terra das trocas e das relações exteriores masculinas
feitas em conversas com as mãos, e da Austrália, região do uso ritual e feminino de
línguas de sinais. Nestas regiões, os surdos apenas “nativizam” como sua primeira língua
os idiomas gestuais criados pelos ouvintes.
O contraste enfatizado por Kendon (2004) foi entre as línguas de sinais
“primárias” (pp. 290-1), adquiridas e utilizadas por surdos, e os códigos cinéticos
“alternantes” (pp.291-2), as línguas de sinais criadas e utilizadas por comunidades
ouvintes em situações específicas, como trabalho, confissão religiosa ou condições
rituais. Outros casos de sinais de ouvintes mais específicos são a língua de sinais de
monges com voto de silêncio e os sinais de trabalhadores de moinhos na Colúmbia
Britânica.
Segundo Kendon (2004: 303-5), os sistemas de sinais alternantes apresentam
diferentes relações com as línguas faladas e diferentes complexidades. Num extremo, há
sistemas mais dependentes de estruturas morfológicas faladas, como os sinais
australianos, que “traduzem” alguns morfemas e regras de formação de palavras de suas
línguas faladas para os sinais. No outro, há a língua de sinais das Planícies, sistema de
reciprocidade multiétnica, que apresenta um elevado grau de complexidade gramatical e
independência em relação às línguas faladas pelos povos da região das Planícies.
Há algumas tipologias que tentam classificar as diferentes bases sociais (e
geográficas) das línguas de sinais. Recentemente, falou-se da diferença entre línguas
“urbanas” e “rurais”, pois estas últimas foram ignoradas pelas crescentes pesquisas em
línguas de sinais. Esta oposição foi tomada como (quase) sinônima da oposição entre
línguas de “comunidade Surda” e de “aldeia”.
Kusters (2010) havia chamado as comunidades com a sinalização relativamente
conhecida com surdos de “situações Martha’s Vineyard”, visto que este caso ficou
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famoso, a partir de uma descrição de Groce (1985). Segundo Kusters, houve uma
tendência de romantizar o ambiente social destas línguas de sinais compartilhadas,
moldando estas experiências como se elas fossem “utopias” de bons lugares para os
surdos habitarem.
Nyst (2012) propôs a denominação “línguas de sinais compartilhadas” (shared
sign languages) para aquelas línguas cuja base social seriam as “comunidades que
compartilham os sinais” (shared signing communities). Segundo Kusters (2014: 287-8),
nas comunidades com sinais compartilhados, as línguas de sinais são consideradas um
meio de comunicação integral. Portanto, quando ouvintes encontram os surdos, há um
uso “automático” – espontâneo e imediato – de sinalização para conversar com eles,
embora nem todos ouvintes tenham a mesma competência ao sinalizar. Nestas
comunidades, é comum também a ideia de que se pode discutir qualquer assunto ou
temática através dos sinais. O quadro Ka’apor se encaixaria bem nesta definição.
Outra classificação para estas línguas foi “línguas de sinais de aldeia” (village sign
language). Entretanto, como já observaram Vos & Zeshan (2012), a palavra village não
define uma realidade habitacional específica, um tipo de assentamento distinto e
facilmente identificável. Sob este rótulo, escondem-se realidades diversas, formas
espaciais variadas, diferentes magnitudes demográficas e diversas morfologias sociais de
ocupação. Em cada contexto demográfico, há uma densidade de interação e de difusão
dos sinais, que depende das taxas de nascimento de surdos.
Alguns lugares não têm propriamente uma aldeia, como em Gardaia, que era um
bairro dentro de uma cidade (como em Gardaia), depois virou uma língua de herança
dentro de um Estado (Israel). Em outros lugares, como nas Terras Altas Ocidentais
papuásias, onde também existe um sistema de sinalização distribuído por diversas
localidades, é difícil chamar a ocupação local de “comunidade”. Também aí é difícil falar
de “aldeias”: o padrão de assentamento é dispersivo, mas regionalmente bem integrado,
com as moradas se separando e se ligando através de suas roças. Portanto, do ponto de
vista da geografia humana, não há um padrão específico para os assentamentos onde
surgem línguas de sinais.
Comparemos, por exemplo, o caso ka’apor com o da aldeia de Ban Khor. Esta
aldeia tailandesa, com seus 2.741 aldeões, supera toda a população ka’apor, que deve ser
pouco maior de 2.300 pessoas. Em Ban Khor, todos os habitantes estão localizados em
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uma ocupação nuclear, uma mesma aldeia grande com as casas concentradas que
concentra uma população om laços de identificação internos. Os Ka’apor têm aldeias
menores e mais dispersas, estando os surdos em diferentes localidades e não concentrados
como em Ban Khor. Por sua vez, a aldeia de Alipur (com 20 mil habitantes) ou o
município de Nahulá (em volta de 65 mil) são muito maiores que Ban Khor.
Schuit (2013: 157-60), que analisou a língua de sinais Inuit, lista alguns traços
gramaticais previstos para sinais “rurais” em contraste com os sinais “urbanos”. Schuit
verifica a falta de uniformidade nas definições de línguas através do contraste “urbano”
e “rural” e não consegue encaixar os sinais Inuit nem em uma categoria nem em outra.
Ela propõe que, talvez, se deva pensar em um modelo quadripartite com dois eixos: as
línguas podem ser, de um lado, urbanas ou rurais e, de outro, Ocidentais ou nãoOcidentais – entendendo por ocidentais as línguas de sinais que se criaram ou se
difundiram através de meios escolares ditos Ocidentais. Segundo Schuit (id.), deve se
tomar cuidado em classificar as línguas por fatores geográficos-culturais para prever
tipologias gramaticais. Entretanto, sugere que alguns fatores socioculturais são relevantes
para a estrutura linguística (como discute em Schuit 2012a e 2012b). Com efeito, esta
categorização proposta por Schuit é tão (ou até mais) vaga do que chamar certos sinais
“de aldeia” e não é uma boa solução.
A classificação das línguas de sinais citadas acima se inventou em oposição à
definição estreita de língua de sinais como língua institucional de comunidades de Surdos.
Não é simples tipificar a situação social dos sinais, sendo que dentro de uma comunidade,
um “mesmo” sistema de sinais pode existir de diferentes maneiras. A comunidade onde
existem as línguas de sinais apresentam diferentes valorizações (as ideologias
linguísticas), sujeitas às ações de línguas dominantes e do efeito de legitimidade de
instituições escolares.
As comunidades surdas nacionais são um fato recente na história, embora sejam
as que receberam a atenção da linguística até algumas décadas atrás. A história da
educação de surdos criou contextos de reprodução e estabilização dos sinais, ligadas a
uma identidade, meio nacionalista meio “étnica”. Contrariando a oposição que os sinais
tiveram no ensino formal, quando surdos eram obrigados a aprender leitura labial e
vocalização antes de qualquer coisa, surgiu uma defesa da legitimidade plena das línguas
de sinais, e uma identidade surda disponível para formular uma luta social. Só neste
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contexto é possível afirmar que uma “língua de sinais” é uma língua “natural” de uma
“comunidade Surda”.
Entretanto, este é um caso recente. Provavelmente, as línguas de sinais antes do
advento da escola deveriam transitar entre os casos de um sistema de sinais caseiros,
utilizado nas redes sociais de surdos adultos, caminhando par ao compartilhamento
através da família, da vizinhança, até alcançar uma comunidade ou várias localidades de
um mesmo grupo sociocultural. O caso ka’apor, como outros descritos no presente
capítulo, indica esta situação do uso e compartilhamento de sinais em diferentes
localidades de um mesmo conjunto social. Em alguns lugares estas línguas de sinais
tornam-se salientes no patrimônio comum local.
Outros casos interessantes, talvez menos comuns historicamente do que os sinais
compartilhados, são as línguas de sinais alternantes, que criaram grandes áreas de difusão
dos sinais entre os ouvintes.

3.20. Passagem: sinais versus gestos
Os sinais estavam nas discussões da filosofia grega e foram sustentados depois da
invenção do espaço público pela dita Revolução Francesa. Os soviéticos buscaram
integrar sua visão de mundo, de corpo socialista, com organizações de surdos. Os sinais
estão presentes em várias “comunidades de pequena escala” e, hoje em dia, se difundem
através de políticas de Nações. Sua defesa é sustentada, hoje, por organizações
internacionais, como World Federation of Deaf, que reinventaram parte das discussões
sobre o esperanto com o gestuno, Língua Internacional de Sinais. Os índios das Planícies
já trataram das mesmas questões com sua língua de sinais usada pelos falantes-ouvintes
de diferentes línguas. O colonialismo cristão e o imperialismo difundiram a língua de
sinais francesa e sua filha mais poderosa, a língua estadunidense de sinais, substituindo
sistemas de sinais locais que consideravam inferiores.
Os sinais reaparecem recorrentemente em muitas paragens, em diversos locais. As
línguas de sinais não são um problema de “inclusão”, nem mesmo de “diversidade
linguística”. São uma questão Humana. Se não são um universal da faculdade da
linguagem, são um recorrente social, bem distribuído pelo mundo inteiro.
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Todavia, há um universal linguístico que se expressa através do mesmo canal que
os sinais: os assim chamados gestos. Os gestos foram apontados como relevantes para as
línguas de sinais yorubá (Orie 2013). Na origem da língua de sinais chatino, Mesh (2017)
igualmente enfatiza a importância dos “gestos”. Le Guen (2019: 386-7) descreve os maias
iucateques como um povo propenso aos gestos, dizendo que o “uso extensivo de
comunicação multimodal” pode ser um dos fatores que facilitou a emergência de línguas
de sinais na Mesoamérica. Vos & Zeshan (2012: 17) chegam a generalizar: “What is very
clear in all village sign languages where this has been investigated is the influence of local
gestures used by hearing people on the sign language”.
Entretanto: Seria correto dizer que existe uma influência de “gestos locais” nas
“línguas de sinais de aldeia”? O que, afinal, é um “gesto”? Há gestos locais, gerais ou
universais? Existem povos mais propensos aos gestos? Qual é a função dos gestos nas
línguas humanas? Para avançar nestas questões, o passo seguinte é definir o que é um
gesto e suas relações com os sinais.
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4. A invenção dos gestos e as culturas gestuais
'Evvi mai cosa piu visibile, piu comune e più semplice del gestire
dell'uomo? E pure quanto poco si riconosce di esso!!
Andrea DE JORIO

Estamos diante de alguém. Interlocutores ou não, olhando nos apercebemos.
Atitudes são dadas e recebidas. Informações são apresentadas e percebidas. Posicionados
a certa distância de alguém, estabelecemos posturas, tomamos um turno. Agimos,
trocamos ou desviamos olhares. Com expressões faciais, posturas e ritmo do tronco,
movimentamos as mãos.
Entre o movimento dos nossos corpos e a percepção recíproca há comunicação. A
codificação e a decodificação das ações corporais estão presentes desde formas mais
imediatas e irrefletidas do nosso pensamento até a fina e frágil camada de suposto controle
a que chamamos de consciência ou atividade voluntária. Informamos sobre nossos
propósitos, sentimentos e ideias de modo intencional, ritualizado ou mesmo sem querer.
Conversamos: aos sons de nossa fala acrescentamos movimentos corporais que se
encontram com nosso discurso, formando conjuntos sinergéticos de voz e gesticuleio.
Alguém diz um “ó” ou um “ali” e estica seu indicador chamando a atenção para uma
direção. Outra pessoa explicará que determinada coisa é “deste tamanho” e indicará forma
e dimensão.
Um falante indígena direciona sua mão a algum ponto da trajetória do sol no céu,
para indicar o momento de um acontecimento. Um urbanoide aponta para seu pulso –
num gesto quase ultrapassado de indicar onde os relógios se localizam – ou para trás,
indicando a passagem do tempo como metáfora do espaço, indicando atrás de si o
passado. Alguém elucubrando teorias desenha em sua frente ideias, também usando
metáforas espaciais, manipulando conceitos abstratos com as mãos. Outra pessoa mostra
qual o tamanho de um colar desenhando-o em volta do pescoço ou faz uma medida da
altura de uma criança, para se referir a sua idade.
Alguém expressa uma questão, uma pergunta, a um interlocutor. Junto com o
questionamento elevam-se as sobrancelhas, ao mesmo tempo sua cabeça vai para trás com
um rápido movimento de extensão do pescoço; as palmas de suas mãos com dedos
estendidos voltam-se para cima e o ombro move-se na mesma direção. Boa parte do corpo
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visível do interlocutor está passando uma clara mensagem: uma questão ou um
desconhecimento. Se abaixamos os cantos de nossas bocas, em vez de subir nossas
sobrancelhas, estamos “dando de ombros” com o rosto e com os membros superiores, em
um sinal de desinteresse.
Um fulaninho estica seu dedão em um “joia!”, mostrando concordância. A um
bocó mostramos o dedo do meio. Mãos, braços e rosto fazem referência ao conteúdo do
discurso. Esquecendo do conteúdo de sua fala, uma pessoa olha para baixo, buscando o
léxico perdido, e dá estalos regulares com seu dedão e dedo médio, enquanto procura a
palavra.
Uma narradora, com o indicador esticado, faz círculos na mesma cadência de sua
fala, quando usa conectivo entre cenas no desenrolar de uma narrativa. O movimento
circular de sua mão acompanha os conectivos da narrativa, indicando a sequencialidade
dos eventos. Algum neobrasileiro pontua o foco de sua fala unindo o indicador e o dedão
em forma de anel, esticando os outros e fazendo movimentos de ida e volta que, como
batutas, seguem de perto o toar de sua voz. Com isso, amplifica a importância de um
tópico ou uma informação nova no decorrer de sua fala.

A linguagem arregimenta e parasita nosso aparelho fonador para enviar sinais
acústicos até o interior dos ouvidos alheios. A voz ouvida seguirá codificada para o
cérebro e computada pelo interpretante do interlocutor. Esta é a vocalização. Alguns
confundem: fazem “voz” ser sinônimo de “fala”. Se “fala” for uma unidade de
enunciação, de discurso, a fala não é voz. A faculdade da linguagem igualmente habitanos através dos segmentos corporais com que executamos ações observadas por nossos
interlocutores. Ações que, de costume, podemos chamar de gestos. São os movimentos
corporais ligados à comunicação, a expressão corporal comunicativa concomitante com
a fala.
A ação do corpo apresenta “o que queremos dizer” à visão do interlocutor. É isto
um gesto. Existem diferenças quantitativas e qualitativas na gesticulação entre culturas
diversas e diferentes pessoas. Há formas distintas de os gestos se articularem às línguas
orais ou às línguas de sinais. Todavia, a gestualidade é um universal da linguagem
humana. Um dado presente em qualquer idioma. Enquanto falamos, movimentamos
nosso corpo de forma expressiva: os membros, as expressões faciais, a direção do olhar e
o posicionamento do corpo.

187

Existem línguas “gestuais”, as línguas de sinais, que não precisam de voz para
existirem. Entretanto, não existe o fenômeno inverso: língua falada sem gestos. Até hoje
é impossível pensar uma língua natural que seja algo como pura conversa de telefone. A
linguagem se realiza através de conjuntos integrados de fala e gesto. A pura fala é uma
realidade impossível, diferentemente do puro “gesto”, que tem uma realidade viva e
expressiva nas línguas de sinais. Mesmo numa ligação telefônica ou num áudio de
Whatsapp, não se pode extirpar o gesto da fala. Uma pessoa que passa usando viva-voz
na rua, aparece como um louco que vê um interlocutor imaginário: gesticula e conversa
sozinho.
Afinal, o que são os gestos? Como eles se relacionam com a fala, com as línguas
e com a linguagem? Quais são os diferentes tipos de gestos? Quais são as diferenças entre
os gestos e as línguas de sinais? Como devemos analisá-los? Quais são seus graus de
convenção e sua dependência da fala? Em que medida os gestos fazem parte de uma
língua específica ou da capacidade universal da linguagem? Estas perguntas serão
tratadas no próximo capítulo, onde busco definir o fenômeno “gesto”, tal como relevante
para o estudo de línguas, sejam elas de sinais ou faladas. Só definindo o que é um gesto
enquanto um conceito comparativo consistente poderemos colocar línguas de sinais e
línguas faladas em uma relação comparativa triangulada.
A palavra “gesto” ou seus cognatos são utilizados em vários idiomas europeus:
gesto (ao lado de ademán) no espanhol, gesto no italiano, no occitano e no esperanto,
geste no francês, gesture no inglês, Geste (ao lado de Gebärde) no alemão, gest no
catalão, no sueco e no polonês, жест no russo.
A palavra “gesto” engloba diferentes fenômenos. Denota desde ações com um
significado moral (“um gesto de revolta”)45 até uma unidade mínima de ação, mesmo sem
significado (“um gesto rápido”). No português brasileiro, há ainda outras palavras que
são sinônimas de gesto. Ao menos entre Maranhão e Piauí é possível dizer que um gesto
é um aceno ou uma cena. De forma paralela, no italiano há cenno /ˈt͡ʃenːo/, já usado no
mesmo sentido que aceno/cena no Maranhão, Piauí e no Acre. No italiano de Jorio (1832)
há gestire (nome) como sinônimo do atual gesto.

“Maneira de proceder, agir; ato ger. louvável; ATITUDE: Convidar o inimigo foi um gesto de
benevolência” (Dicionário Aulete Digital).
45
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Antes de tratar do sentido de “gesto” como um conceito comparativo nos estudos
gestuais (cap. 6), passemos por duas teorias de povos da África ocidental sobre “gesto” e
“língua(gem)”, para em seguida buscar algumas pistas sobre o sentido de gesto na cultura
da Europa moderna, da qual nosso pensamento faz parte.
Estes dois povos da África Ocidental foram citados no capítulo anterior: o povo
dogon de Mali, onde há sinais caseiros, e o povo yorubá de Akure (Nigéria), onde há
diferentes estados de línguas de sinais. Saber das suas teorias da linguagem pode nos
ajudar a explicitar o conhecimento tácito em nossas próprias teorias. O contraste entre o
pensamento yorubá e o pensamento dogon apresenta homologias com o contraste interno
presente na história do pensamento dito ocidental que surge entre os séculos XVI e XVII.
De um lado, pensadores exaltaram a importância dos gestos e sinais, sua capacidade e
efetividade comunicativa. De outro, houve um período identificado por Burke (1991: 7679) como “Reforma Gestual”, um movimento que teve como objetivo uma etiqueta de
controle corporal e moderação gestual.

4.1. A gestualidade para dois povos da África Ocidental
Calame-Griaule (1965) discorre acerca da teoria dogon sobre a fala e o gesto na
parte que descreve a “fala no corpo humano” (parole dans le corps humain). A autora
volta-se para as “modificações exteriores à fala”: a gesticulação e a postura. Segundo ela,
em dogon, a gesticulação seria algo “acessório” à fala (ib.: 72-73), que a favorece e ajuda
na formulação do pensamento. Os gestos entre os Dogon são entendidos como um sistema
dependente da fala, como as representações gráficas que servem para rememorar o
conhecimento oral46.
Já que os gestos são considerados uma ajuda exterior à faculdade intelectual,
transmitida legitimamente pela fala, uma pessoa é considerada muito inteligente se
consegue falar sem fazer gestos. Por outro lado, o excesso de gesticulação é associado à
pobreza intelectual. Aquele que chacoalha demais as mãos, em gesticulação agitada, é
considerado grosseiro e pouco educado. Portanto, a ideologia linguística dogon avalia

Esta interpretação é similar à que Kroeber dava, erroneamente, à língua de sinais das Planícies: “The sign
language, like writing, is a substitute for speech, not an independent or original method of communication.”
(Kroeber, 1958: 13).
46
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moralmente e intelectualmente um falante por seu comportamento gestual. Segundo o
pensamento dogon, as mulheres não falam sem fazer numerosos gestos (id.).
[...] celui qui gesticule abondamment oublie aussitôt ce qu’il a dit, c’est
un homme « léger » (íne yòmolu), tandis que l’homme aux gestes mesurés
est un sage, un « connaisseur de la parole » (íne sɔ̀ːígu) et un « diseur de
vérité » (íne nàna sɔ̀ynɛ). Ainsi la qualité du verbe et le caractère du sujet
parlant peuvent être évalués simplesment en regardant les gestes qui
accompagnent son discours. L’auteur de trop de gestes ne peut prononcer
que des « paroles en l’air », paroles de vent qui se dispersant avec l’air
déplacé par ses mouvements désordonnés. (Calame-Griaule 1965: 72)

Entretanto, alguém que gesticula com o dedo terá a atenção do interlocutor, que
escutará bem. É um gesto de ênfase e de foco. Mas não é qualquer tipo de gestos que
obtém esse efeito, só os gestos bem mesurados, comedidos. Eles devem ser feitos com a
mão direita, pois usar a mão esquerda é impolido, “como se uma mulher fizesse o trabalho
de um homem”. A ideologia linguística dogon considera que os gestos são como
lubrificantes da fala. Usar gestos, de modo comedido, pode tornar a fala mais harmoniosa,
mais fluida.
Além destes gestos batutas, que guiam o discurso falado, alguns gestos são
interpretados como tendo efeito causal na fala. Coçar a cabeça de trás para frente e viceversa faz chacoalhar o cérebro e, portanto, permite a saída das ideias. Alguém que puxa
a barba, está puxando as palavras. Arranhar a cabeça é um esforço para achar uma
resposta, frente a um embaraço. Baixar a cabeça serve para procurar as palavras no chão,
podendo ainda buscá-las no ar ou, novamente, na terra ou na água do chão. Apontar para
o peito faz fundir o óleo presente no sangue e crescer a força do falante, enfatizando-a
para o interlocutor.
Desta maneira, o pensamento dogon considera os gestos como coadjuvantes da
fala. Apesar disto, vários gestos têm um efeito físico, uma causalidade direta sobre as
palavras, que se forem bem usados ajudam na expressão falada. Os gestos, par aos Dogon,
são ajudantes subalternos, que não devem se sobrepor, tomar o primeiro plano. Eles não
devem ser exagerados, mas mesurados. Caso usados excessivamente, os gestos são
indício de pouca intelecção e educação.
A teoria yorubá é mais favorável aos gestos do que a dogon. A fala yorubá é
acompanhada de muitos gestos convencionais (Orie 2013: 244-245). Um falante pleno,
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um bom usuário do yorubá é aquele que articula os gestos intensivamente. Quando uma
criança, para além da fala, não adquire uma competência gestual é recriminada e levada
a sentir vergonha.
Em yorubá, existe uma distinção entre três modalidades de “fala” ou, melhor, três
modos de transmitir mensagens. O uso da boca para a fala (fífi ẹnu sọ̀rọ̀) denota,
sobretudo, a atividade acústico-articulatória no sentido restrito da “fala”. Mas não
somente. Fífi ẹnu sọ̀rọ̀ denota também os “gestos bucais”, que não são gestos
articulatórios para produzir sons, mas configurações de boca enquanto atos visuais, como
a contração dos lábios para expressar desprezo. O uso da mão para a fala (fífi ọwọ̀ sọ̀rọ̀)
se refere aos gestos manuais. Por fim, há a conversa com os olhos e a face (fífi ejú sọ̀rọ̀)
(Orie 2009: 237). Portanto, em yorubá, a expressão gestual é conceitualizada de uma
forma mais paritária com a fala e o alcance da palavra ‘falar’ (sọ̀rọ̀) é similar ao de panu
em ka’apor, que pode ser usado tanto para gestos como para a fala vocal.
Os dogon e os yorubá consideram os gestos de forma inversa. O pensamento
dogon os avalia negativamente o excesso gestual, o que caracterizaria um falante inferior.
Por outro lado, observam que há gestos de controle da oratória e prescrevem seu uso
moderado. Ao revés, a teoria yorubá reputa a gesticulação convencional conspícua como
uma competência a ser adquirida por um falante pleno. O trabalho sobre os Dogon não
indica qual seria seu equivalente à palavra “gesto”. Em yorubá, se diz que “se usa” a mão,
a face ou a boca para a fala, a comunicação.
A partir do século XVI na Europa, identificado como o início da idade moderna
deste continente, os gestos tomam relevo na discussão sobre a comunicação, em dois
movimentos que são similares à oposição entre as concepções yorubá e dogon.

4.2. A Reforma Gestual na Europa moderna
Toda língua e todos os falantes apresentam gestos. Mesmo assim, imaginar
linguagem sem gesticuleio é próprio de prescrições rituais de etiqueta. A mimese entre a
“selvageria” e a gesticulação suposta nestas regras inventou a fala sem gesto como um
emblema de “civilidade”. Alguns processos civilizatórios criaram estas ideologias a favor
da contenção dos gestos, como explicitamente formulado pelos Dogon. A pura fala seria
a expressão de “pensamentos claros”, oposta à impureza dos gestos “selvagens”.

191

Na Europa moderna, os gestos viraram um objeto de contenção, durante o
processo civilizatório que normatizava as técnicas corporais de comunicação. Burke
(1991: 76-79) observou que junto com o interesse nos gestos entre os séculos XVI e
XVIII, que descreverei em seguida (5.3.), houve a “Reforma Gestual”, mais ou menos
concomitante com a contrarreforma religiosa. Nesta época, clérigos e nobres indicavam
o decoro, a prudência, a sobriedade, o comedimento e a moderação no porte gestual. O
corpo foi reinventado como um objeto suscetível de controle.
A explicitação de modos de se portar distintos e distintivos pode estar ligada à
ampliação da sociedade de corte para novas classes sociais. Ao final do século XVI,
durante a época mercantilista, pessoas fora da aristocracia começaram a ter participação
na sociedade de corte. Surge na época a ideia de que o comportamento poderia ser
controlado para atingir fins sociais e políticos. (Kendon 2004: 41)
Na Itália, surgiram vários escritos que idealizavam a contenção gestual, a
moderação dos movimentos do corpo como mimese do autocontrole. O sentido inverso,
o excesso de movimentação corpórea, levaria a pazzia, perda do autocontrole, como diz
um Discorso contro il Carnevale (Anônimo apud. Burke 1991: 76, 82, n. 16). O escritor
italiano Guazzo (em 1574 apud. Burke 1991: 77, 78) observava que a eloquência corporal
deveria estar a meio caminho entre as imóveis estátuas e a movimentação inquieta
pressuposta a macacos (l’instabilita delle simie).
Num livro de etiquetas popular durante o Renascimento, o prelado católico
Giovanni della Casa, em Il Galateo (de 1558 apud. Burke 1991: 77)) indica que se deveria
tomar consciência dos gestos para controlá-los, apenas assim conquistar-se-ia a elegância.
Devia-se não só controlar as mãos, como também os pés: não se deveria andar rápido
como um servo, tampouco muito devagar como uma mulher. De novo, a solução seria o
caminho do meio.
Segundo Burke (1991: 79), a Reforma Gestual foi mais bem-sucedida nas partes
setentrionais da Europa, de dominância protestante, como a Inglaterra e os Países Baixos.
Ao Sul, de maior presença católica, o impacto parece ter sido menor. Neste norte europeu
protestante, surgiu um estereótipo sobre um povo sulista específico: os italianos,
considerados gesticuladores sem moderação.
Um livro publicado em Londres em 1691, The English spy, comenta do excesso
de shrugs dos italianos. Seus gestos pareceriam movimentos de macacos! Usariam
também finger-talk, como se estivessem falando com surdos (Burke 1991: 80). Em
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Nápoles, a “linguagem do corpo” era mais aparente do que em outros lugares, ao menos
para o visitante britânico. John Moore, em 1781, descreveu a great gesticulation de um
contador de histórias napolitano. J.J. Blunt escreveu sobre uma “gesticulação infinita” de
napolitanos executando uma leitura de Ariosto (Burke 1991: 80) Já no início do século
XIX, o estadunidense Washington Irving observava que uma conversação com italianos
era conduzida com “vivacidade e gesticulação”.
Segundo Burke (1991: 80-81), estes textos não apoiam nenhuma grande hipótese
sobre áreas geográficas de gesticulação. Entretanto, colocam uma questão interessante,
fazem um problema ficar mais visível. O simples contraste europeu entre norte e sul,
católico e protestante deve ser refinado. De que modo a gravidade dos espanhóis,
venerada nos manuais de comportamento italianos, difere do autocontrole britânico? Até
que ponto estes estereótipos de carácter nacional expressam generalizações sobre um
grupo sociail específico, a nobreza? Ainda há campo para mais discussões e para pesquisa
histórica comparativa.
Burke (id.) enfatiza que o contraste entre estas o norte e o sul da Europa não é
entre a presença e a ausência de gestos. Afinal, é impossível a plena ausência gestual,
mesmo no mais brutal processo civilizatório contra o “corpo”. Burke categoriza o
contraste entre duas formas de cultura gestual, pondo, de um lado, uma cultura gestual
exuberante e extravagante e, de outro, a proposição de um estilo gestual disciplinado.
Burke enfatiza que o contraste destes dois tipos de hexis gestual, etos e habitus dos gestos
não é um contraste entre natural e artificial. Os dois são artificiais, na medida em que
devem ser aprendidos e que há um sistema de ideias que os regula.
Este contraste surgido na Europa ocidental é similar ao contraste comparativo que
eu forjei no início do capítulo, comentando sobre dois povos da África Ocidental: a
cultura gestual disciplinada dos Dogon e a gestualidade exuberante e enfática do povo
yorubá de Akure. Na Europa moderna, surgiu um campo de oposição: duas culturas
gestuais europeias, simétricas e inversas, opostas entre si no plano geográfico e no plano
da confissão religiosa, o sul católico de farto gesticuleio e o norte protestante minguado
em sua contenção corporal. De um lado, uma tendência similar ao etos yorubá, que
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sublinhava a importância da comunicação gestual. De outro lado, a ênfase no gesto como
um campo sujeito ao controle na apresentação de si, com ideias similares às dos Dogon.47
A ideia de Reforma Gestual na Europa e as concepções Dogon apresentam um
ethos gestual apolíneo. Em contraste marcante com o ethos de cultura gestual de
disciplina apolínea, estão os padrões gestuais “dionisíacos”. O excesso dogon e a cultura
gestual yorubá (Orie 2009 2013); a contenção protestante e a gestualidade napolitana.
Entre os napolitanos, há um grande repertório de gestos convencionais emblemáticos,
utilizados diariamente (Kendon 2004: 349-ss).

47

A construção do corpo através da contenção gestual não é exclusiva as noções de pensamento e pessoa
da África Ocidental, tampouco reaparece apenas nos primórdios da Europa Moderna. A Reforma Gestual
na Europa e o ideal de linguagem dos Dogon apresenta similaridades com outros processos civilizatórios:
os presentes na América Indígena. Por exemplo, No Alto Xingu, a comunicação sofre uma normatização
que prescreve a compostura em situações públicas e nas relações com os afins. O poder do ideal de
‘civilidade’, que envolve a nobreza e a afinidade, afeta a fala e as técnicas corporais de comunicação em
situações públicas (cf. Basso 2000).
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4.3. A Europa moderna e universalidade dos gestos
A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte;
os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.
PROVÉRBIOS 18:21

We cannot lay down as a rule that gesticulation decreases as
civilization advances, and say, for instance, that a Southern
Frenchman, because his talk is illustrated with gestures as a
book with pictures, is less civilized than a German or
Englishman.

TYLOR

O valor da linguagem na mitologia ocidental é ambivalente: é salvação e danação.
Salvação, porque a linguagem é essencial ao Humano, é o traço distintivo deste ser que
se supõe quase divino (Imagem e Semelhança para um monoteísmo dominante) ou do
assim chamado anatomicamente moderno Homo sapiens. A linguagem um dos exemplos
fundamentais de nossas alegorias da humanização.
É também danação, para alguns mitos euramericanos, por dois motivos. Primeiro,
a linguagem é signo, isto é, um mediador, um substituto. Assim, ela pode tender ao erro
e ao arbitrário. Pode ser uma mimese falsa, uma mensagem mentirosa sobre um suposto
mundo “lá fora”, real. Por ser signo, a linguagem nos separa da natureza das coisas, o
Real Em Si, ou das ideias corretas, das categorias e formas puras.
In our culture, language, especially in its spoken manifestation, is the muchvaunted hallmark of humanity, the diagnostic trait of man that has made possible
the creation of civilization unknown to any other terrestrial organism. Through
our inheritance of a faculté du langage, culture is in a sense bred into man. And
yet, language is viewed as a force which can destroy us through its potential for
objectification and classification. (Ulmiker-Sebeok & Sebeok, 1978: xiii)

O segundo motivo de danação é a diversidade linguística, que impediria a
intetração humana através de uma comunicação livre entre os povos, expressa no mito
bíblico da torre de Babel. Recentemente, um pesquisador que se questiona sobre as
origens da língua, Corballis (2018)48, reatualizou o tema mítico formulando a questão
“como pode haver tantas línguas, impenetráveis umas às outras?”.

48

URL: https://youtu.be/nd5cklw6d6Q?t=118
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Os gestos e sinais puderam ser vistos como contraexemplos destas danações
sistematizadas na Europa. Os gestos foram considerados mais próximos às coisas na sua
natureza e candidatos a servirem de língua universal. Com efeito, na Europa do século
XVII, estabeleceu-se a ideia de que os gestos poderiam ser uma forma universal de
expressão humana.
Hoje em dia, pesquisadores, surdos e informados sobre línguas de sinais criticam
o seguinte “mito”: a falsa ideia de que existiria uma língua de sinais universal, a mesma
em todos os lugares. Os informados de línguas de sinais negam esta ideia apontando para
a diversidade de línguas de sinais, entre as quais não há compreensão mútua. Procurando
“myths about sign language” em nossas ferramentas de pesquisa, alguns dos “mitos”, as
ideias errôneas a serem extirpadas.49
Esta ideia deriva da ideia de que os gestos são universais. Há uma confusão entre
“universalidade” e “gestos” com certa frequência, e as línguas de sinais são também
diferenciadas dos gestos, considerados desarticulados.
Sign language is just gestures. It's not a language at all.
(URL: http://EzineArticles.com/768610 )

Encontraremos vários exemplos deste ímpeto em cursos e trabalhos sobre línguas
de sinais, que já se tornou uma repetição clichê:
It is such standard practice in any work of sign language linguistics to
include a section debunking common misconceptions about sign
language that even mentioning the ubiquity of this practice is itself a
cliché. (Davis 2010: 188)

Quando as pesquisas de línguas de sinais repetem infinitamente que os sinais não
são “gestos” nem são “universais”, esquecem-se que para negar algo caberia defini-lo
com mais clareza. Antes, devem se perguntar: o que é um gesto? São os gestos universais?
O que é um universal? Quão universal algo pode ser? Voltarei a estas questões no capítulo
seguinte. Agora, cabe expor algumas possíveis raízes históricas destas ideias que foram
negadas como “mitos”.

“Sign language is universal” (URL: https://blog.ai-media.tv/blog/6-myths-about-sign-language); “There
is only one sign language” (URL: http://blog.donders.ru.nl/?p=6029&lang=en)
49
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Nosso pensamento já concebeu diversas língua(gen)s mitológicas. Uma delas, a
da Bíblia (chamada de “A Palavra”), em que tudo começa no Verbo e se supõe que os
humanos já viveram em um estágio original de coesão, na língua única dos tempos préBabel. Este contínuo primeiro foi quebrado em diferentes línguas discretas.
Segundo Kendon (2013: 73-74; 2004: 22), após a colonização europeia no Novo
Mundo e nos outros territórios “remotos”, aumentou a consciência sobre a diversidade
das línguas existentes. “Novos” humanos eram falantes de línguas “ininteligíveis”, que
até então não estavam no mapa dos europeus.
Firth (1937: 53-ss) chama esta repentina tomada de consciência da diversidade
humana e linguística, até então não imaginada na Europa, como uma “babelização”
[babelization] do mundo imaginado. Precedendo e somando-se a este brusco e mal
encontro, surgiu a prensa móvel revolucionando a reprodução técnica da escrita, numa
época em que o latim – que perseverou através da idade média desde o império romano
– perdia gradativamente sua importância. A imprensa possibilitou a impressão de línguas
locais, como algum dialeto do que ia ser considerado o “alemão”. Surge seu uso religioso:
os protestantes buscam nacionalizar a Bíblia, a Contrarreforma Católica – em especial os
jesuítas – buscam transnacionalizar o cristianismo aprendendo as línguas gerais dos
nativos que quiseram converter.
A Europa moderna surge como uma proliferação interna da individualidade de
línguas europeias consideradas legítimas pelos poderes imperiais em formação – o
português se reivindicaria distinto do espanhol e superior a outros “dialetos” da península
ibérica, os holandeses buscam autonomia dos espanhóis e assim por diante – e a
proliferação externa de cooptação de novos mundos, com línguas até então não
imaginadas.
Junto com a babelização do mundo, surgiu o movimento inverso da
transnacionalização, da mundialização de idiomas locais, que foram se tornando imperiais
e possibilitaram misturas linguísticas em uma escala nova:
[...] the mixing of languages at global level began centuries ago. In early
modern times it was a consequence of the invasion of the rest of the world
by Europeans, otherwise known as ‘discovery’ or ‘empire-building’.
Portuguese was the first to expand its domain, followed by Spanish,
French, Dutch and English. (Burke 2004: 112)
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Fundou-se um duplo vínculo com a ideia de “língua”: sua mistura mundial e a
tentativa de purificação e padronização dos vernáculos europeus, que foram causadas pela
expansão dos livros e resultaram no ímpeto de produzir gramáticas, a partir do século
XVI, que afirmavam a dignidade e purificavam a identidade dos dialetos europeus, como
línguas.
Entretanto, alguns relatos dos “Maus Encontros” com os povos outros diziam que
a comunicação com estes “novos” humanos podia realizar-se através de gestos (Kendon
2013: 73-74; 2004: 22). Estes relatos continuaram quando o mundo neoeuropeu ia
desfazendo suas “fronteiras” internas, cooptando mais espaços no globo através de novos
territórios que eram colocados sobre o domínio colonial, criando fronteiras até então
inexistentes nos mais diversos lugares do globo. Vejamos um exemplo da ilha de Tanna,
das invasões lideradas por Cook:
We reached the eastern point of the harbour, and there gathered some
beautiful red flowers, which had tempted us ever since we came to an
anchor; they belonged to a species of yambos or eugenia. As we were
going to cross the point and to proceed along the shore beyond it, fifteen
or twenty natives crowded about us, and begged us with the greatest
earnestness to return. We were not much inclined to comply with their
demand, but they repeated their intreaties, and at last made signs that we
should be killed and eaten. The same gestures, though much less
intelligible, had been made to us two days before, but we had paid very
little attention to them, unwilling, upon such slight testimony, to suppose
that they had any idea of anthropophagy. (Forster 1777: 299–300 apud.
Streeck 2009: 1)

Nos primórdios da chamada era moderna da Europa, em que os “vernáculos”
substituíam cada vez mais o latim, deteriorando sua importância, surgiu um espaço para
os gestos serem interpretados como uma linguagem universal, como um meio de
“debabelização” do Mundo. Como já indiquei, Burke (1991: 73) sugere que entre 1500 e
1800 houve, na Europa, um crescimento do interesse nos gestos. Segundo Burke (idem:
74-75), “Linguistic evidence points [...] towards an increasing interest in gesture, revealed
by the development of an increasingly elaborate and subtle language to describe it.”
Creio que não existe estudo sobre como os usos da palavra “gesto” se difundiram
e se diversificaram na área linguística da standard average european (SAE), que hoje
estendeu suas garras para o globo inteiro. A difusão (neo)europeia da ideia de gesto deve
ser mais bem pesquisada. Entretanto, a categoria “gesto” constituiu não um universal, se
não um “euroversal” (Haspelmath 1998 2001).
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No início século XV, a palavra do latim medieval gestura ‘comportamento, modo
de ação’ entra no inglês como gesture ‘manner of carrying the body’. Na mesma época,
entra a palavra gesticulation, do latim gesticulatus “fazer gesto imitativo”. O sentido mais
restrito de gesto como ‘movimento do corpo ou de parte do corpo como meio de expressar
sentimento ou pensamento’ foi registrado no inglês nos anos 1550. 50 No português, a
palavra gesto proveio de gestum “gesto”.
No início do século XVII, Giovanni Bonifaccio (1616)51, jurista e escritor,
publicou o livro L’Arte de’ Cenni que deve ter sido o primeiro a dedicar-se
exclusivamente à expressão corporal e aos gestos. O autor faz um levantamento de gestos
usados à época e descreve como eles se formam. Bonifaccio argumenta que os gestos
podem comunicar o sentido de forma mais profunda e plena do que a fala. Um dos
motivos de Bonifaccio foi a vontade de recuperar a unidade da língua sagrada de Deus,
já que a linguagem corporal, dada a todos os humanos por Deus, superaria as
artificialidades criadas pela diversidade das línguas orais. Estas seriam o castigo, por
separar os irmãos (filhos de Deus) e exigir um fardo intelectual (para a tradução). Para
Bonifaccio, através dos gestos, seria possível ver inclinações da alma, sentimentos e
intenções de forma mais clara e verdadeira do que através da fala. A alegoria da
debabelização através dos gestos estava explícita em Bonifaccio.
O mito bíblico imaginou uma Língua Una, anterior à queda de Babel. Os gestos
ou línguas de sinais foram interpretados, no caso de Bonifaccio, como uma atualização
da língua pré-Babel ou como um meio privilegiado para transmitir a Palavra do dito
Senhor. Ao achar o Divino, o autor achava também a forma da representação política, o
Poder terreno do Príncipe: “Materia nuova à tutti gli huomini pertinente, e massimamente
à Prencipi, che, per loro dignità, più com cenni, che com parole si fano intendere”52,
segundo o título da obra e emulando o gênero literário Espelho de Príncipe.
Em Bonifaccio, o pensamento mítico cristão quis encontrar um meio de tradução
d’A Palavra e do Entendimento Humano. Uma língua gestual poderia ser o meio de fugir
da maldição de Babel. O estudo de Bonifaccio sobre gestos se dividiu em duas partes:

50

https://www.etymonline.com/search?q=gesture; https://origemdapalavra.com.br/artigo/gesto/
O livro de Bonifaccio é comentado em Kendon (2013; 2004 : 22, 23-24), Burke (1991).
52
Novos materiais pertinentes a todos os homens e, especialmente para o Príncipe que, por causa de sua
dignidade, se faz entender mais por gestos/signos [cenni] do que por palavras.
51
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enquanto a primeira descrevia gestos em geral, a segunda tratava de gestos específicos de
profissões. Esta ideia de gestos como uma linguagem universal era, então, nova.
Um médico britânico, John Bulwer (1644) publicou o primeiro livro que falava
do uso de sinais (ou “gestos”) por surdos para expressar palavras e conceitos abstratos.
Bulwer também contrasta a naturalidade dos gestos com a artificialidade da fala. Para
Bulwer, os gestos escaparam da confusão da diversidade linguística que surgiu após a
queda de Babel. De Buwler é uma das primeiras descrições de uma língua de sinais
europeia, Philocopus: or the deafe and dumbe man’s friend (1648), que trata de surdos
na Grã-Bretanha. O autor comenta sobre a educação de surdos através da leitura labial e
do alfabeto manual. De certa forma, Buwler é o fundador de uma ideia produtiva,
reinventada na linguística das últimas décadas, a ideia de que uma parte da linguagem se
origina de um esquema [schemata] corporal que se reflete na gramática (Wollock 2002).
Bulwer também escreveu um estudo sobre movimentos faciais, para entender as
expressões das emoções e sua base muscular (Geen & Tassinary 2002).
Uma das respostas da decadência do latim, foi a engenharia linguística, feita
principalmente em terras britânicas e protestantes:
The seventeenth century was a time of many attempts to create universal
languages that would allow people from all parts of the world to
communicate without misunderstanding. Among the published projects
were the merchant Francis Lodwick’s Groundwork (1652), the
schoolmaster George Dalgarno’s Ars Signorum (1661), and, the most
famous, the Essay towards a Real Character and a Philosophical
Language (1668) by John Wilkins, a bishop who was also a natural
philosopher and a Fellow of the Royal Society. These projects, which
interested philosophers of the calibre of Bacon,
Descartes and Leibniz, were in part attempts to eliminate ambiguities of
terminology, so as to describe more accurately the new discoveries in
natural philosophy. The ideal was to construct a ‘philosophical’ or, as we
would say, a ‘scientific’ language. (Burke 2004: 59)

Leibniz (1903 apud. Wierzbicka 1992: 8-9) acreditava que as ideias humanas
eram redutíveis a unidades mínimas, “letras” que comporiam o “alfabeto dos
pensamentos humanos”, cuja combinatória possibilitaria a criação das ideias complexas.
Dalgarno um pensador escocês, estabelecido em Oxford, que estava nesta linhagem de
escritores que buscaram criar suas espécies “esperanto” científico avant la lettre. A língua
universal que chamou de “língua filosófica” (Dalgarno 1661). Embora mais laica do que
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a tentativa de Bonifaccio, era um intento de ser uma reversão da condição babélica do
mundo europeu moderno. Dalgarno (1680) também escreveu sobre a educação de surdos,
observando como os surdos aprendiam coisas rápidas comunicando-se com sua HandLanguage. Dalgarno sistematizou um alfabeto manual para o ensino de surdos em que
cada articulação da mão servia como uma letra de alfabeto.
Descartes (1637: 57-9) argumentou que a criação espontânea de sinais pelos
surdos era expressão da Alma Racional colocada em cada humano por Deus. Os sinais
emergentes seriam prova da oposição entre Humanos e Bestas, através de uma atribuição
divina.
No século XVIII, o Deus é suprimido nas especulações sobre as línguas. Alguns
pensadores supuseram que a origem da Linguagem Humana poderia estar nos gestos, sem
a explicação divina tal como escreveu Descartes, puramente terrena. Vico especulou que,
originalmente, a linguagem era visual. Condillac (1746: cap. 1) propôs que a langage
d’action – como ele chamava uma língua imaginária cujas palavras eram gestuais –
poderia ter sido uma forma primeira da expressão linguística. Condillac deu um passo em
direção à transformação da especulação sobre a origem das línguas em um ateísmo
metodológico: a linguagem não teria origem divina. Segundo Condillac, os humanos,
após o Dilúvio, poderiam ter criado uma língua através de movimentos comunicativos.
Explica isso através de uma história alegórica em que um menino e uma menina no
deserto tentam se comunicar, lançando mão de gritos emocionais e gestos. Com o tempo,
vão surgindo os signos arbitrários e a voz vai sendo cada vez mais usada.
No convencionalmente chamado Iluminismo, os gestos continuam importantes
para a questão da Linguagem. Na Encyclopedie, Jaucourt (1751) cita tanto a fala quanto
o gesto como componentes da faculdade humana de langage. Retoma a argumentação de
Condillac, enfatizando a origem não divina e o caráter gestual da linguagem:
LANGAGE, s. m. (Arts. Raisonn. Philos. Metaphys.) modus & usus loquendi,
maniere dont les hommes se communiquent leurs pensées, par une suite de
paroles, de gestes & d’expressions adaptées à leur génie, leurs mœurs & leurs
climats. [...] & ce n’est qu’en qualité de philosophe que l’auteur des
Connoissances humaines a ingénieusement exposé comment le langage a pu se
former par des moyens naturels. [...] La nature les porta donc à prévenir ces
sortes d’inconvéniens, en ajoutant aux paroles des significatifs. En conséquence
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la conversation dans les premiers siecles du monde fut soutenue par un discours
entremêlé de gestes, d’images & d’actions.53

Diderot (1751) inquere se há uma linguagem possível de ser compreendida por
todos os humanos, no texto Lettre sur les sourds et muets. Diderot indica a possibilidade
teórica de acessar o pensamento através do estudo dos gestos, pela natureza espacial desta
forma de expressão, que refletiria a estrutura do pensamento. Já a língua falada, por seu
caráter linear, não permitiria essa pesquisa.
A atenção dos pensadores da Europa setecentista aos gestos parece ter sido
fundamental para o surgimento da educação formal de surdos. Em 1760, o abade de
l’Épée começa a ensinar duas gêmeas surdas e, em 1763, abre em sua casa uma escola
gratuita para ensinar surdos, lecionando francês escrito através de língua de sinais.
Posteriormente, o abade publicou indicações sobre seu método (L’Épée 1776).
Durante a época da Revolução Francesa, na constituinte de 1791, é fundado o
Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris. Esta instituição garantiu a língua de sinais
como um meio de socialização. A garantia institucional da antiga língua de sinais francesa
teve um impacto mundial, tendo várias línguas e sistemas de ensino descendido dela,
como é o caso do Instituto Nacional de Educação de Surdos no Brasil e da língua que,
recentemente veio a ser batizada de “língua brasileira de sinais (Libras)”.
No século seguinte, pesquisas que consideravam a relevância dos gestos
continuaram. Em 1832, um importante trabalho sobre gestos foi publicado em Nápoles
por Andrea de Jorio (Kendon 1995), arqueólogo estudioso da iconografia clássica, que
buscou interpretar as imagens arqueológicas a partir de uma minuciosa análise dos gestos
de seus conterrâneos.

Até hoje a hipótese da primordialidade de uma “linguagem gestual” no início da evolução humana vem
sendo remoída e reatualizada. Assim, a hipótese mais razoável é que a unidade entre fala e gesto esteja
presente desde a origem da linguagem. Os gestos não são algo “adicional” em relação à fala, como deixarei
explícito no próximo capítulo. Voz e gesto agem em conjunto a cada unidade de ideia que se transforma
em enunciação. As línguas de sinais são posteriores às línguas faladas na evolução biológica, surgidas como
adaptações, ou melhor, aclimatações a condições específicas de comunicação. Entretanto, está
fundamentalmente equivocada. Como demonstrou McNeill (2005a, 2012), há um erro básico nesta
formulação, pois a fala e o gesto são partes de um mesmo sistema. Portanto, eles, necessariamente, devem
ter evoluído de forma paralela. Assim, a hipótese mais razoável é que a unidade entre fala e gesto esteja
presente desde a origem da linguagem. Os gestos não são algo “adicional” em relação à fala, como deixarei
explícito no próximo capítulo. Voz e gesto agem em conjunto a cada unidade de ideia que se transforma
em enunciação. As línguas de sinais são posteriores às línguas faladas na evolução biológica, surgidas como
adaptações, ou melhor, aclimatações a condições específicas de comunicação.
53
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Em seu livro sobre o que viria a ser chamado de antropologia, Edward B. Tylor
começa pela análise da “língua gestual”. Um dos objetivos de Tylor era estudar a unidade
da mente humana, a partir de uma infraestrutura cognitiva comum, queria determinar
quais eram os invariantes do pensamento humano, os Universais das ideias. A língua
gestual, entendida como produto da alma humana (Tylor 1865: 3), seria um meio de
estudar os universais da comunicação.
Com o estudo da “língua gestual” seria possível avaliar a condição da mente
humana subjacente a todas as “Língua(gen)s”, mesmo ao mais “inferior dos dialetos”
(Tylor 1865: 15). Segundo Tylor, é possível que, num estado primevo da linguagem, o
“gesto” fosse uma forma de expressão significante e o vocabulário oral poderia ser
rudimentar. Posteriormente, a capacidade “gestual” teria regredido na medida em que
surgiria uma condição de linguagem “altamente organizada”. Entretanto, Tylor não adota
a hipótese. Tylor afirma que não há apoio factual para a ideia de que a linguagem gestual
seria um estágio distinto da história da enunciação humana, anterior à fala. Entretanto, os
gestos podem ser o ponto de partida para estudar algumas das leis que governam toda
enunciação humana.
Tylor, although he did not think of gestural expression as more
primitive than spoken expression, believed that through its study
one could more readily perceive the nature of the processes of
symbol formation than one could by studying spoken language.
(Kendon 2004: 60).

Tylor analisa o processo de convencionalização que as línguas de sinais (e a escrita
pictográfica) sofrem com o tempo, o mesmo processo que, um século mais tarde, Klima
& Beluggi (1976), com bases em trabalhos anteriores e dados próprios, descreveriam
sistematicamente. Para fundamentar estas afirmações, Tylor utiliza dados de sua pesquisa
de campo, quando estudou as línguas de sinais em Berlim e em Londres. Woll (2013)
considera isso uma desconexão, uma contradição marcante na argumentação do Tylor: ao
mesmo tempo em que cita as memórias do professor surdo Kruse que provam a crescente
arbitrariedade em uma língua de sinais, Tylor afirma sobre a “autoexpressividade” da
“língua gestual”, portadora de uma gramática “internacional”. Entretanto, estes dois polos
não estão em contradição. Klima & Bellugi (1976, 1979: cap. 1), ao analisarem as
transformações na língua de sinais estadunidense (ASL), descrevem uma dialética das
“duas faces do sinal”, o icônico e o arbitrário.
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No final do século XIX, houve trabalhos de etnologia australiana que trataram das
línguas de sinais australianas, como Howitt (1890, 1904), Roth (1897: cap. IV) e Spencer
& Gillen (1899, 1912).54 Nesta época, a língua de sinais dos índios das Planícies da
América estava em pleno uso e mesmo em expansão (tal como descrevi no capítulo
anterior). Estes sinais também foram objeto da atenção de estudiosos, como nos trabalhos
de Garrick Mallery (1880a, 1880b, 1881, 1978).
Pela difusão importante que a língua de sinais das Planícies apresentava, persistiu
a ideia de que uma língua de sinais poderia ser um meio de comunicação e integração da
palavra de Deus. O missionário Lewis F. Hadley buscou usar a língua de sinais das
Planícies como meio de conversão de diversos povos indígenas, traduzindo orações para
os sinais (Hadley in Axtell 1891 [1978]; Hadley 1893, cf. Déléage 2013). Hadley criou
um sistema de transcrição para os sinais das Planícies e defendeu que a evangelização
seria facilitada pelo uso desta língua como meio de tradução da Palavra de Deus. Desta
maneira, os missionários de Cristo poderiam conversar com diversos índios, calculados
em 200.000, que falavam diversas línguas orais, mas se entendiam através de uma língua
de sinais.55

Nestas discussões, gestos e ínguas de sinais eram discutidos em conjunto, sem
uma grande divisão entre eles. Os gestos estavam entrelaçados com duas questões: sobre
a origem da linguagem e sobre a possibilidade de uma língua universal. Entretanto, na
passagem do século XIX para o século XX, os gestos perderam a relevância nas
especulações sobre a linguagem (Kendon 2004: 62-64). A própria especulação sobre as
origens da Linguagem Humana perdeu seu campo, foram tidas como místicas. Em 1866,
a Société Linguistique de Paris aprovou um estatuto, que declarava: “La Société n’admet
aucune communication concernant, soit l’origine du langage soit la création d’une langue
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Conferir a revisão bibliográfica no trabalho de Kendon (1988) sobre as línguas de sinais dos povos
indígenas australianos.
55
A articulação entre a cristianização e os sinais perdura até os dias atuais, não pela suposta universalidade
dos sinais, mas por sua “inclusividade”, no processo de proselitismo missionário. A língua brasileira de
sinais foi amplamente cultivada em igrejas, na época em que foi excluída da educação formal. Hoje, quando
uma versão bizarra de protestantismo ocupa o estado brasileiro, a primeira dama, uma missionária de
surdos, apresentou-nos um discurso na posse do seu marido, no primeiro dia de 2019. Agora os missionários
divulgam uma língua que querem universalizar ao longo da nação: a Libras, com nome Nacional.
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universelle.”56 Como vimos, tanto as especulações sobre a origem da Linguagem como a
de uma língua universal estavam intrincadas com as discussões sobre gestos e sinais.
As línguas de sinais passaram a ser reprimidas na mesma época, perdendo seu
espaço no ensino de surdos. Antes difundidas nas escolas de diversas nações, foram
proibidas em um Congresso sobre a educação de surdos, realizado em Milão, no ano de
1888. Decidiu-se que as línguas de sinais eram formas inferiores de comunicação e que
os surdos-mudos deveriam ler lábios e oralizar – isto é, depois de um treinamento
intensivo, os surdos deveriam vocalizar e tentar articular as línguas faladas das nações a
que pertenciam.
Após esta época de interesse no século XIX, sumiram os trabalhos que se
interessavam pelos sinais e gestos. Na bibliografia de língua inglesa, houve apenas dois
trabalhos que trataram dos gestos de forma detida na primeira metade do século XX, o
livro de Critchley (1939) e o estudo de David Efron (1945). Efron, orientado de Franz
Boas, dedicou-se a entender a diferença e a especificidade dos gestos entre judeus e
italianos nos EUA. Para Efron, o gesto passou a ser um marcador de diferença cultural,
um símbolo de especificidade. Foi o movimento contrário à tradição, bem exemplificada
por Tylor, em que o gesto seria expressão da unidade psíquica da humanidade.
A linguística ignorou as línguas de sinais até o final da década de 1950, quando,
novamente, surgiram trabalhos que tratavam os sinais como língua e, portanto, como um
objeto suscetível de análise gramatical. O primeiro trabalho que buscou entendersinais
como “língua” foi de Tervoort (1953) sobre a comunicação “esotérica” de jovens surdos
neerlandeses.
Em 1958, dois estudiosos de povos indígenas da América do Norte publicam
esboços sobre se seria possível tratar a língua de sinais dos índios das Planícies através
dos conceitos (Voegelin, 1958; Kroeber 1958). Voegelin, incentivado por Kroeber,
orientou um aluno, La Mont West, para documentar e analisar a língua de sinais das
Planícies, do ponto de vista da linguística americanista. Em 1960, surge um trabalho
extenso tratando da língua de sinais das Planícies: a tese de West, The sign language, An
analysis. A mesma língua ainda gerará interesse em Ljung (1965), retoma algumas destas
questões sobre a aplicação de categorias das línguas faladas aos sinais e Taylor (1975)
que trata de sua história, função e distribuição. West (1963) ainda publicou um relato
56

http://www.slp-paris.com/spip.php?article5
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sobre as línguas de sinais da Austrália nativa, que estava documentando. Infelizmente,
West desapareceu e a pesquisa nestas línguas foi encerrada por algum tempo.
No mesmo ano que é publicada a tese de West, Stokoe (1960) analisa a língua
americana de sinais (ASL) aplicando um modelo fonêmico. Entretanto, foi só a partir da
segunda metade da década de 1970 que as línguas de sinais voltaram a ser tema de
interesse linguístico, com as pesquisas na língua estadunidense de sinais, cuja primeira
grande síntese foi o trabalho de Klima & Bellugi (1979).
Como mencionei, já em 1966, J. Kakumasu (1968) noticia a língua de sinais
ka’apor.
Kendon, que já pesquisava gestos, realizou pesquisas entre o povo enga das Terras
Altas da Papua-Nova Guiné, analisando sua língua de sinais (Kendon 1980b, c, d,). No
mesmo ano publica um artigo sobre os sinais das mulheres warlpiri (Kendon 1980e), que
motivaria, a publicação posterior de um livro sobre as línguas de sinais da Austrália nativa
(Kendon 1988a).
Embora os gestos tenham sido analisados pelo pensamento ocidental há muitos
séculos, antes mesmo do interesse revelado no século XVI, comentado acima, a ideia de
um campo de “estudos gestuais” [gesture studies] é relativamente nova: Kendon (19830:
153-154) comenta que a primeira vez que viu o tema “gesto” em um seminário foi em
1981, no encontro anual da Semiotic Society of America – isto apesar de a temática, um
tanto quanto obscura, da “comunicação não-verbal” já estar em voga.
A partir dos trabalhos de Kendon, desde o começo da década de 1970, e, na década
seguinte, com os trabalhos de McNeill (1982; 1985) os gestos começam a ganhar um
campo. Em 1972, Kendon deixou explícito que a fala e a gesticulação estavam ligados de
forma profunda, em sua prosódia e conteúdo. McNeill (1985) expressou que os gestos
eram parte integral do pensamento verbal, não eram uma “comunicação não-verbal”. Em
1992, McNeill (1992) publica uma síntese de suas pesquisas, que influenciará vários
outros pesquisadores.
Muitas vezes quando os pesquisadores de línguas de sinais reivindicavam para seu
objeto o estatuto de serem dignos de análise linguística, por serem “língua”, muitas vezes
se falou que não eram “gestos”, que seriam fenômenos não tão categóricos e menos
estruturais do que as “línguas”. Apesar de Kendon estudar tanto os gestos como língua
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de sinais e de McNeill tratar eventualmente das línguas de sinais em relação a sua
pesquisa, foi nas últimas duas décadas que a pesquisa que relaciona gestos e sinais vem
aumentando (Liddel 2003; Duncan 2005). Como reivindicou Kendon (2004), gestos e
línguas de sinais podem ser abordados de um mesmo ponto de vista, para então perceber
suas especificidades.

4.4. Passagem
Esta oposição permaneceu na história do pensamento ocidental:57 de um lado,
como em yorubá, os gestos foram entendidos como um modo importante da
autoexpressão, da oratória, de persuasão e de apresentação pública. Foram cultivados
como arte em manuais de retórica. A contrapartida atual destes manuais são os livros
sobre “comunicação corporal” ou “linguagem não verbal”.58 Os gestos foram vistos,
igualmente, como um modo “natural” da comunicação. Portanto, eles poderiam explicar
a origem dos processos simbólicos, a gênese da linguagem humana. Por esse motivo, eles
foram tidos como parte essencial da antropologia de Tylor e outros pensadores do século
XIX, antes de reprimirem o tema.
De outro lado, como nos Dogon,59 os gestos foram vistos como algo a ser contido
ou mesmo reprimido e evitado. O ideal de língua falada livre de gesticuleios excessivos
seria mais “intelectual”, mais moderado. A ideia de que os gestos são passíveis de
correção e mudança foi compartilhada pelos Dogon e na Europa moderna. Como efeito
da ideia de que a fala pode ser correta e corrigível, os gestos apareceram, por contraste,
como erráticos.
De certa forma, esta última visão de contenção gestual deve ter influenciado a
desvalorização da ideia de “gesto” nos estudos sobre línguas de sinais, que em um
primeiro momento não tomaram este fenômeno como algo a ser descrito e entendido.

Para revisão da história dos estudos sobre “gesto” no ocidental, cf. Kendon (1983; 2004: 17-83; 2013).
Kendon (2004: 355) sintetiza as oposições que quero enfatizar aqui.
58
Mais recentemente, o tema ressurge sobre a forma coach, uma nova forma de ideologia empresarial.
59
Falamos aqui em “dogon” como caso tipo, mas atitudes de contenção gestual estão presentes em
diferentes lugares do mundo, como entre alguns povos maias ou no Alto Xingu.
57
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5. O gesto: conceito, forma, desenrolar e os tipos
5.1. Gestos: ações com função enunciativa
Denken ist Handwerk des Sagens
HEIDEGGER

Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse
de tous nos mouvements?
MOLIÈRE

Os gestos que interessam para a análise linguística são aqueles que fazem parte
dos enunciados. Um enunciado pode incluir gestos concomitantes com a fala ou gestos
que substituem algum componente da sentença. No meio de um discurso falado, pode
aparecer uma sentença composta só de gesto. Em muitos tipos de enunciados, a percepção
e a decodificação da atividade gestual são necessárias para a compreensão do que se quer
dizer.
[...] speakers create ensembles of gestures and speech, by means of which
a semantic coherence between the two modalities is attained. This is not
to say that speech and gesture express the same meanings. They are often
different. Nevertheless, the meanings expressed by these two components
interact in the utterance and, through a reciprocal process, a more
complex unit of meaning is the result. (Kendon 2004: 108-109)

É fácil perceber isto quando gravamos uma narrativa apenas em áudio. Sempre há
algo que se perde. Ouvimos uma sentença com sentido incerto, que teve alguma
informação transmitida pelas mãos, rosto ou outras partes do corpo, um sentido cujo
equívoco seria diminuído com a interpretação das informações gestuais. Portanto, uma
boa gravação e transcrição de narrativa falada só pode ser audiovisual.

To utter a thought is literally to put it outside us, as to express is to
squeeze it out. Grossly material as these metaphors are, they are the best
terms we have for that wonderful process by which man, by some bodily
action, can not only make other men’s minds reproduce more or less
exactly the workings of his own, but can even receive back from the
outward sign an impression similar to theirs, as thought not he himself
but some else had made it. (Tylor, 1865: 14)

O enunciado [utterance] é a atividade tratada como explicitamente expressiva,
como um turno ou uma contribuição na comunicação. Os gestos são os atos visíveis,
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movimentos corporais, que fazem parte de um enunciado (Kendon 2004: 1-2; 7). Os
gestos são ações que criam e permitem manipular objetos, personagens e ambientes
virtuais. A função enunciativa faz a ação corporal atuar de modo análogo à língua oral,
codificando signos.
[…] those actions that are employed as part of the process of discourse,
as part of uttering something to another in an explicit manner […] In other
words, there is a wide range of ways in which visible body actions are
employed in the accomplishment of expressions that, from a functional
point of view, are similar to, or even the same expressions in spoken
language. (Kendon 2004: 1)

Vejamos uma unidade gestual dos membros superiores, retirada da recontagem
em ka’apor do desenho animado Canary Row, pelo consultor Akajuhu60. Escolho a
mesma sequência comentada por McNeill (1992: 110-12 2005a: 23, passim). O vídeo de
Akajuhu foi gravado depois de uma recontagem do mesmo desenho pelo surdo Pepẽ.
Neste exemplo, a unidade gestual se inicia com a saída das mãos do colo, o local de seu
repouso. Como veremos, a movimentação da cabeça (o olhar e o sorriso) está ligada com
a delimitação da sentença falada, sendo que a parte gestual da sentença tem seu offset
antes da fala. A frase gestual é articulada com a seguinte sentença falada:
maʔɛ
HES

mɪɾa-sɔɾɔk
árvore-furada

∅-jupiɾ
3-subir

u-ʃɛ
3-entrar

ɔ-hɔ=jɛ
3-ir=HSY

tĩ
TBM

amɛʔɛ̃-ɾupi
AN-NMLZ-através

tipɛ
FRUST

uʔu=jɛ
3-comer=HSY

‘ééhh... árvore furada (o gato) subiu, indo entrando, diz-se também; através disso (do tronco
furado) em vão, diz-se que ele come(ria o passarinho)’
(gesto 1) cena do gato subindo

maʔɛ...
60

URL: https://youtu.be/-QA9o-Gx1lQ.
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pausa preenchida/hesitação: Akajuhu olha para o lado, enquanto fala maʔɛ, que, neste caso, é
um preenchedor de hesitação. Esta postura da cabeça, em que o olhar nem se fixa no interlocutor,
nem serve como meio de representar um conteúdo, é própria de momentos de formulação de
sentenças. Quando estamos pensando no que vamos falar, deslocamos o olhar.
(a) Quando fala a palavra mɪɾa ‘árvore, tronco’, Akajuhu faz
um gesto especificando o formato do tronco, modelando-o
com suas mãos. O golpe gestual ocorre (ou seja, o gesto toma
sua forma plena) concomitantemente com a sílaba tônica da
palavra, destacada em negrito. Ao mesmo tempo, o consultor
movimenta a cabeça para baixo, direcionando o olhar para a
forma que esboça com as mãos, prestando atenção em sua
própria gesticulação.

(b)

Com

seu

indicador,

Akajuhu aponta rapidamente
para cima na periferia superior
do seu espaço gestual (espaço
em volta do corpo por onde se
executam os gestos manuais),
enquanto fala a primeira sílaba
de sɔɾɔk ‘furado’. Seu olhar
então se direciona para cima,
onde vai permanecer até o final
da frase gestual. Sua mão se direciona novamente para o colo, de onde vai partir o próximo gesto.
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(c) Akajuhu mantém o olhar
para cima. A mão aberta
representa o corpo do gato,
realizando uma trajetória para
cima. A mão chega até a parte
superior do espaço gestual, ao
mesmo tempo em que o
narrador fala jupiɾ uʃɛ ɔhɔ
‘(ele) subiu entrando, foi’. O
ápice do gesto é entre a última
sílaba de jupiɾ ‘subir’ e a rápida fonação de uʃɛ ‘entrar’.

(d) Akajuhu repete o gesto, mantendo o olhar para o alto, como vendo a cena em sua frente.

(e) Enquanto retorna as mãos para o colo, na posição neutra,
Akajuhu troca um olhar com Pepẽ, articulando um breve
sorriso, antes de continuar a narrar. Este olhar recíproco entre
Akajuhu e Pepẽ indica um entendimento compartilhado do
enunciado. Ao mesmo tempo a risada sem fala indica a
completude da sentença. Portanto, é um parse – como um
colchete ou um ponto, ele fecha a sentença.

Para entendermos o arranjo temporal entre o movimento das mãos e o desenrolar
da sentença falada, podemos adicionar à transcrição da fala duas trilhas dos gestos: uma
do olhar e outra das mãos. Os tils ~ indicam a preparação das mãos e os asteriscos * o
momento do golpe gestual:
[mɪɾa / sɔɾɔk jupiɾ uʃɛ ɔhɔ=jɛ=tĩ ameʔẽ ɾupi(hũ) tipɛ
u]ʔu=jɛ
[árvore / furada subiu entrou indo diz-que / dela através em.vão co]mer HSY
mãos: ~~~~~*****~~~***************
***********
(a) (b)
(c)
(d)
(e)
olhar: baixo__ alto_______________________________________esquerda_alto___
(direção de Irasui)
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Estes gestos ajudam a construir a cena: uma árvore furada através da qual alguém
sobe (o estímulo original é o Frajola subindo por uma calha de água). Pode-se
esquematizar a contribuição simbólica das mãos e do olhar da seguinte forma:
TABELA 3 – ANÁLISE DOS COMPONENTES GESTUAIS
OLHOS

MÃOS

repouso no colo
olhar para o
lado

COMENTÁRIO

preparação
formulação.

da

sentença,

momento

de

(a)
olhar para
baixo, no local
onde executa o
gesto

A distância entre as
duas mãos

indicador e dedão são selecionados e as mãos
posicionadas uma com a palma virada para a
outra. Este gesto delimita uma circunferência,
para denotar limites do tronco.

(b)
este apontamento, realizado “no interior” da
forma cilíndrica do tronco. enfatiza que o tronco
é oco.
apontamento que
modula o gesto anterior
(c, d)

a mão aberta, com os dedos apontados para cima,
delineia uma trajetória para cima. Isto é uma
representação do corpo inteiro do personagem
que sobe dentro da árvore furada.
mão como análogo da
personagem

(e)
retração para o colo

indica final da sentença.

Os gestos e a fala ocorrem na mesma sentença e têm significados interligados: são
“coexpressivos” e se sincronizam temporalmente (McNeill 1992: passim; McNeill 2005a:
22-24). Entretanto, não existe correspondência termo-a-termo entre os dois. Três
informações estão na fala e não aparecem nos gestos:
(i) a ação tem o intuito de (o gato) comer (a ave), codificado no verbo u-ʔu ‘3-comer’;
(ii) este evento foi em vão, o que é marcado pelo frustrativo tipɛ;
(iii) o evidencial jɛ ‘discurso reportado’ indica que a informação é de segunda mão.
Observemos que o gesto sincronizado com a palavra mɪɾa ‘árvore’ é igual ao sinal
de ÁRVORE na língua de sinais ka’apor. A indicação da circunferência do tronco é a base
imagética para o conceito ‘árvore’.
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5.2. Definindo gestos
Ekman & Friesen (1966 apud. Ekman & Friesen 1972: 355)61 utilizaram a palavra
“ato” para definir uma unidade mínima de movimento com saliência visual. Esta unidade
apresenta integridade visual e é distinta de outros atos, como levantar ou abaixar as
sobrancelhas. Ekman & Friesen consideram que a palavra “gesto” é imprecisa para ser
um conceito comparativo.62 Mais recentemente, os autores substituíram a palavra “ato”
por “unidade de ação” [action unit], tendo como o foco a atividade do rosto.63 Estas
unidades de ação se combinam para formar diferentes displays faciais (Ekman & Friesen
2002).
O etólogo Desmond Morris (1977: 21) definiu “gesto” em um sentido similar ao
de “ato” de Ekman & Friesen (1966): “Um gesto é uma ação humana que emite um sinal
visual para um espectador [onlooker]”. Nesta definição, “gesto” é qualquer ação que crie
um interesse de decodificação de seu propósito por outro humano. O receptor de um sinal
visual observa a ação corporal saliente de alguém como uma mensagem.

Willing or not, humans, when in co-presence, continuously inform one
another about their intentions, interests, feelings and ideas by means of
visible body action. (Kendon 2004: 1)

Esta comunicação pode ser deliberada ou não proposital. Por isso, Morris (1977)
distingue duas categorias de gestos, de acordo com sua função. Alguns são realizados
unicamente para a comunicação, sua função primária é a troca de mensagens. Estes
movimentos que transmitem informações de forma intencional são os gestos primários.
São os movimentos das mãos, braços, cabeça e tronco que realizamos enquanto falamos
e que compartilham o objetivo discursivo de nossa fala, ou os gestos que em si formam
um enunciado.
Em oposição aos gestos primários estão os gestos incidentais. São ações
observadas cuja função primeira não é a comunicação, mas que transmitem mensagens
de forma irrefletida, sintomática. Interpretamos informações sobre as intenções ou
61

Ekman, P. & W. V. Friesen. The nonverbal act: A visual unit of nonverbal behavior. Paper presented at
the American Psychological Association Symposium, New York, September, 1966.
62
Ainda hoje Paul Ekman, a maior autoridade sobre os atos faciais e inventor da ideia de
“microexpressões”,
considera
a
palavra
“gesto”
como
sendo
imprecisa
(URL:
https://www.paulekman.com/blog/emblematic-slips/).
63
O sentido visual de “ato” em Ekman & Friesen (1966) é similar ao sentido de “gesto” na fonologia
articulatória (Browman & Goldstein 1992), entendido como estados do trato vocal.
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humores de alguém mesmo quando a enunciação e a comunicação não são o foco da
interação. Um bocejo ou uma mudança para uma postura mais relaxada – por exemplo,
com as mãos apoiando a cabeça em descanso – podem transmitir uma mensagem
secundária de chateação, se executados por um aluno em sala de aula ou por um
espectador numa palestra (Morris, 1977).
Como Ekman & Friesen, outros pesquisadores recusaram a palavra “gesto” por
sua carga semântica. Segundo Kendon (1996), esta palavra não é tão óbvia como parece:
“In everyday discussion we all think we know what we mean by ‘gesture’. The problem
is to make explicit on what this knowledge is based.” Kendon (2012: 311) comenta que
gesture é um “termo guarda-chuva” que pode criar confusões e dificuldades. No inglês,
gesture implicaria uma forma inferior de comunicação, que não teria o prestígio do
poderoso termo language.
O sentido de gesture é tão negativamente carregado, que fez com que surdos
militantes e alguns pesquisadores de línguas de sinais inicialmente expurgassem a palavra
“gesto” de seus problemas teóricos. Por causa da negatividade imanente ao vocábulo, os
gestos não teriam nada a ver com as línguas de sinais.
Kendon (2012: 311) propõe que se deveria abandonar o termo gesture e apresenta
a locução “ação visível enunciativa” [utterance visible action] para dar conta dos
fenômenos em questão, “all the different ways in which visible actions can be used in
utterance productions”.
Segundo McNeill (2012: 3), a palavra gesture seria um clichê jornalístico que
coloca os gestos como algo trivial e desprezível. Por exemplo, a palavra gesture serve
para rotular um comportamento de uma figura pública, como um político ou magnata,
realizado de forma não genuína e imprudente, de caráter estéril e fútil. De certa forma,
estes sentidos carregados negativamente são um reflexo da Reforma Gestual tal como
analisada por Burke (1991), citado no capítulo anterior.
Mesmo tendo em vista as ressalvas de Kendon e McNeill, se definirmos o que
entendemos por “gesto”, esta imprecisão e os valores carregados se diluem, tanto que os
dois autores continuaram a usar o termo gesture.
Kendon (2004: 10-02; 1978) realizou um teste simples para tentar definir algumas
das características dos movimentos que são percebidos como “gestuais”. Mostrou um
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vídeo de enga, uma língua papuásia, para falantes de inglês (na Inglaterra e Austrália) e
pediu para que os participantes caracterizassem os movimentos do narrador. O filme foi
gravado durante um Te, ritual de trocas de porcos do povo enga. Os participantes
rapidamente identificaram os movimentos do falante de enga que eram “parte do que o
homem queria dizer”, em contraposição com outras atividades corporais, que não
estariam ligadas ao discurso do falante.
Os participantes caracterizaram as ações que integravam o enunciado do falantegesticulante enga como “deliberadas”. Estes movimentos corporais visíveis foram
identificados por todos os participantes do experimento como gestos, ações significantes.
Só ao serem questionados se não haveria outros tipos de movimentos, os
participantes mencionaram os movimentos de um tipo contraposto aos “gestos”:
movimentos “naturais” ou “ordinários”, sem significância para a elocução do falantegesticulante enga. Este segundo tipo de movimentos estaria desvinculado da trilha
principal do discurso que o gesticulante de enga executava. A distinção entre os dois tipos
é a mesma proposta por Morris (1977), entre gesto primários e “gestos” incidentais.
A partir da identificação dos “gestos” pelos participantes do experimento, Kendon
(2004: 12) generaliza as características das ações com propósito comunicativo. A ação
gestual apresenta fronteiras claras: um início [onset] claro e um término [offset]. Os gestos
estruturam-se como uma excursão. Nos membros superiores – braços, mãos e dedos – a
ação gestual foi identificada nos movimentos em que os articuladores foram levantados e
afastados do tronco, para então retornar a uma posição anterior, ou similar à anterior, em
retração ou repouso. Os movimentos da cabeça identificados como gestuais foram as
rotações, para cima e para baixo.
Os atos não-gestuais – de automanipulação, de mudança na sustentação da
postura, de manipulação de objetos – teriam fronteiras menos claras, tendendo ao
contínuo, seriam movimentos sem excursão, sem um ápice. Quando o falante enga
mudava o seu machado de lugar, os participantes caracterizaram o ato como “prático”, e
quando mexia ou tocava no seu corpo ou roupa, os movimentos foram interpretados como
“naturais”, “nervosos” ou “sem importância” (Kendon 2004: 12).64

Estes atos são os “manipuladores” segundo a nomenclatura de Ekman: “Manipulators is a term I use in
which one body part (usually the hand) manipulates another body part (the other hand, hair, some part of
the face or an object).” (URL: https://www.paulekman.com/blog/emblematic-slips/)
64
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Segundo Kendon (2004: 13-15), os movimentos conectados ao que se diz – os
gestos – apresentam traços de expressividade manifesta. Entretanto, a “taxa de
intencionalidade” pode variar segundo a situação (ib.: 16).
‘Gesture’ we suggest, then, is a label for actions that have the features of
manifest deliberate expressiveness. They are those actions or those
aspects of another’s actions that, having these features, tend to be directly
perceived as being under the guidance of the observed person’s voluntary
control and being done for the purpose of expression rather than in the
service of some practical aim. Participants in interaction readily
recognize such actions and they tend to be accorded the status of actions
for which the participants are held responsible. (Kendon 2004: 15)

Além da expressividade deliberada, outro aspecto da definição de “gesto” de
Kendon (2004) é o tipo de movimento, sua dinâmica cinética: o gesto dos membros
superiores é uma excursão com fronteiras claras, um movimento com partida, um ápice e
retorno (Kendon 2004: 12). “If an action is an excursion, if it has well-defined boundaries
of onset and offset, […] then it is likely to be perceived as gestural” (ib.: 14). A excursão
dos membros superiores e o retorno a uma posição neutra é o que forma uma unidade
gestual (ib.: 111-13).
McNeill (2012: 3-4) faz duas observações sobre a definição de Kendon (2004). A
primeira é sobre qualificação de a ação ser “deliberada” e a segunda é uma reserva sobre
a palavra “ação”.
A respeito do adjetivo “deliberado”, McNeill observa que a gesticulação é
automática e involuntária. Ao começarmos a nos expressar, imediatamente ativaremos
nossos membros superiores e outras partes do corpo. Por outro lado, o adjetivo
“deliberado” pode também transmitir a ideia de que a gesticulação não é acidental, não
se dá de forma aleatória, mas seu aparecimento é recorrente e sistemático durante a
expressão. Neste sentido, McNeill concorda que a gesticulação seja “deliberada”, ela não
é acidental. Já a ideia de que os gestos são feitos com uma intenção totalmente consciente
não é verdade em todos os casos, pois os gestos, na maioria das vezes, são executados em
uma trilha de atenção subliminar.
A questão entre consciência versus inconsciência da expressão do pensamento (e
outras oposições análogas como intencional/involuntário, deliberado/automático, atenção
explícita/subliminar) se aplica igualmente à fala, às nossas produções linguísticas e a
maior parte de nossa vida social. Apesar de toda a inconsciência que sempre nos domina,
quando vamos enunciar algo, nossa intenção e atenção se voltam à expressão de uma
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unidade de ideia. O conteúdo que formulamos é intencionalmente comunicativo. Isto não
implica que o gesticuleio seja controlado por uma atenção consciente, mas que sua forma
se adequa ao conteúdo e à imagética do pensamento que queremos apresentar para um
alocutário. Feitas estas ressalvas, a ideia de Kendon (2004) de que os gestos são
movimentos ligados a uma trilha de enunciação explícita continua válida.
McNeill (2012: 4) faz uma reserva com relação ao entendimento do gesto como
uma “ação”. Os gestos são movimentos orquestrados pelos significados criados pelos
falantes-gesticulantes. Não são movimentos para alcançar efeitos em alvos externos,
como uma ação prática [goal-directed-action]. Os gestos são um tipo especial de ação,
evolutivamente novo em relação às ações que têm como objetivo manipular o ambiente.
Os gestos manipulam o ambiente virtual dos enunciados, são uma “nova forma de agir”
[new way of acting; new kind of action] (McNeill 2005a: 247; 2012: 4). Feita a ressalva,
McNeill (2012: 4) especifica a definição de Kendon (2004): “A gesture is an unwitting,
non-goal-directed action orchestrated by speaker-created significances, having features
of manifest expressiveness”.
Durante o gesticuleio, quem controla os membros e outras partes do corpo é o
significado que os falantes-gesticulantes operam. Os gestos codificam a dimensão
imagética [imagery] dos pensamentos enunciados. Por isso, a definição de gesto pode ser
ainda mais restrita (ib.): “A gesture is a manifestly expressive action that enacts imagery
(not necessarily by the hands or hands alone) and is generated as part of the process of
speaking”.

5.3. O vínculo intrínseco entre fala e gestos
Para investigar a relação entre estruturas do cérebro, o processamento sensorial e
comportamental, os pesquisadores estudam pessoas com o cérebro ou outras partes do
corpo lesionadas. Nestes casos clínicos, a conexão comum é rompida e pode-se estudar
as consequências do dano à mente do paciente, à sua percepção, à sua capacidade
comunicativa e aos seus comportamentos. Pacientes lesionados – por doenças, derrames
ou traumas externos – permitiram entender melhor como os processos cognitivos operam
e formular um mapeamento inicial das regiões do cérebro em que processos cognitivos
se concentram.
Algumas lesões no cérebro causam uma degradação do controle linguístico –
problemas na produção ou na compreensão da linguagem. Estes casos são chamados de
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afasia. Portanto, afasia é uma desordem de comunicação adquirida, resultante,
tipicamente, de lesões ocorridas no hemisfério esquerdo do cérebro (para destros). O
estudo deste tipo de lesão revela aspectos da linguagem que dependem da região cerebral
específica que foi lesionada (McNeill, 1992: 329)
O lado esquerdo do cérebro (para pessoas destras) é onde se localizam zonas
responsáveis pela articulação e percepção da fala. Mais na parte anterior localiza-se a área
de Broca, responsável pela produção da linguagem. As lesões nesta região resultam na
afasia não fluente (ou a afasia de Broca), que tem como sintomas uma fala hesitante, não
gramatical, travada, em que o falante se esforça para realizar quase toda palavra.
Em uma região mais posterior do cérebro está a chamada área de Wernicke, perto
do córtex auditivo. As lesões nesta região resultam na afasia fluente em que a fala é
hiperfluente, com sentenças gramaticais mais longas do que o convencional e com o uso
de padrões sintáticos diversos. Entretanto, o conteúdo da fala se dissolve neste excesso
gramatical. A habilidade de compreensão da língua fica afetada também.
Portanto, as duas afasias têm características opostas. As lesões na área de Broca
criam uma dificuldade de formar cadeias sintagmáticas, embora o conteúdo da fala não
se perca. As lesões na área de Wernicke mantêm e exageram as estruturas gramaticais,
em detrimento do conteúdo. Os gestos de pacientes afásicos respondem de maneira
similar aos seus distúrbios de fala.
Segundo os estudos de Pedelty (1987 apud McNeill 1992: 332-343), os pacientes
com afasia de Broca apresentam muito mais gestos icônicos do que gestos rítmicos. Isso
se dá em consonância com a desordem na fala, pois os gestos icônicos mantêm a relação
com o conteúdo, enquanto os gestos rítmicos, enfatizam as relações entre as sentenças e
se degeneram na fala agramatical.
Os pacientes com afasia de Wernicke, por sua vez, se caracterizam pela relação
inversa: pouca oferta de conteúdo imagético para uma grande disponibilidade de
estruturas linguísticas. Estes pacientes apresentam uma intensificação no uso de gestos
rítmicos. Os gestos icônicos são menos frequentes, da mesma forma que a fala dos
afásicos fluentes parece girar em torno de um tema sem avançar no conteúdo.
A maneira como a degradação da fala afeta os gestos demonstra que gesto e fala
formam uma unidade computacional na enunciação.
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Dois casos complementares, igualmente inversos e simétricos, são interessantes
para o estudo dos gestos. Primeiro, o caso de um homem que perdeu o controle automático
sobre os movimentos de seu corpo e, em segundo lugar, o caso de uma mulher que nasceu
sem braços.
O primeiro é o caso de Ian Waterman65, que aos 19 anos ficou imóvel do pescoço
para baixo: não podia sentir seu corpo. Entretanto, o sistema motor de Ian não tinha sido
afetado. Também não havia sinais de paralisia. Porém, Ian perdeu o sentido do toque e o
sentido da propriocepção, que nos permite saber a localização espacial de nosso corpo, a
computação sensorial e percepção espontânea de nossos movimentos. Este sentido é
chamado também de cinestesia.
Nas palavras do próprio Ian: “Eu perdi a habilidade de manejar meu corpo
automaticamente”.66 Ian perdeu seu “esquema corporal”, segundo a terminologia de S.
Gallagher (McNeill 2010: 519). Como enfatizou Ted Cantrell (BBC 1998), antes os
pesquisadores conheciam casos em que um paciente perdia a percepção de partes do
corpo. A situação de Ian era novidade porque Ian perdeu a percepção cinestésica de todo
o corpo abaixo do pescoço. Por exemplo, sem ver suas mãos, Ian Waterman não
conseguia saber se seu dedo estava estendido ou não. Também não sabia onde suas mãos
estariam posicionadas. Fora de sua visão, o corpo de Ian sumia para si mesmo.
Entretanto, Ian ainda poderia se mexer, o controle estava intacto, o que foi
destruído foi sua percepção automática, inconsciente e constante da posição e dos atos
corporais, o feedback do aparato “periférico”. Ian passou 30 anos aperfeiçoando um
método para voltar a se movimentar. Reaprendeu a controlar seus movimentos através da
visão. Sua movimentação agora exigia um trabalho consciente, auxiliado por um input
visual. Ian não poderia mais se movimentar no escuro, sem ver seu corpo. O simples ato
de caminhar exigiu de Ian uma atenção, um foco mental voltado para seu deslocamento.

O caso de Ian Waterman (‘IW’) é estudado por J. Cole e S. Gallagher. A importância do caso para
entender as relações entre gestos e estrutura cerebral é tratada por McNeill (2005a: 234-245), retomada em
McNeill et al. (2008) e McNeill, Quaeghebeur & Duncan (2010) em um artigo específico. Há um
documentário da BBC The man who lost his body (1998).
Os próximos parágrafos sobre o caso IW são síntese destas fontes.
66
“I lost the ability to manage my body automatically” URL: https://youtu.be/5_4wxtSmIvI
65
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O caso de Ian Waterman foi uma possibilidade para testar a relação entre o
controle dos movimentos, especialmente na manipulação e suas relações com a
gesticulação. Ian classificou dois grupos de gestos: (1) os gestos “controlados” que ele
adicionava conscientemente à sua fala, para esta ter um ar de normalidade e (2) gestos
que Ian descreveu como “jogados”, sobre os quais não tinha o controle consciente
necessário em outras atividades para controlar seu corpo. Suas mãos continuavam
conectadas a sua fala, independente do controle motor necessário a movimentar o corpo.
McNeill analisou, então, sua gesticulação com um anteparo que impedia que Ian
visse suas mãos, para demonstrar que havia uma relação intrínseca entre fala e gesto,
mesmo no caso de um paciente que não conseguia se movimentar sem olhar para seu
próprio corpo.

Figura 54 – Ian Waterman durante um experimento
Retirada de McNeill, Quaeghebeur & Duncan (2009: 531, fig.9)

Sem ver suas mãos, Ian não conseguia realizar ações práticas com anteparo.
Entretanto, continuou gesticulando. O resultado da análise da fala de Ian, mostra que a
gesticulação tem outro sistema de computação, diferente da manipulação. Embora a
forma da gesticulação possa aparecer externamente como uma ‘esquematização’ da
manipulação, a conexão interna entre fala e gesticulação ficou intacta quando o sistema
de controle da manipulação pena cinestesia foi rompido. A gesticulação de Ian era
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“controlada” pelo processo de enunciação, permanecendo concomitante e sincronizada
com a fala.
A situação de Ian Waterman mostra que há uma relação visceral (ou melhor,
neuronal) entre o controle da fala e a sincronização automática da gesticulação. A
linguagem em ação é que controla o gesticuleio e não o controle de “atos corporais
práticos” – isto é, de manipulação e instrumentais ou outras técnicas corporais. Há uma
dissociação entre a programação da gesticulação e o circuito responsável por movimentos
instrumentais.
O outro caso que indica nesta direção é o de Mirabelle, uma jovem que nasceu
sem braços.67 Mirabelle relatou que ela tinha a sensação de ter braços, membros
fantasmas. Mirabelle conta que enquanto fala sente que seus braços fantasmas se movem
em gesticuleio, eles apontam para objetos. Embora os braços fantasmagóricos se movam
durante a fala, há algo que eles não fazem: o movimento dos braços na caminhada. Ao
contrário dos braços reais de outras pessoas, que acompanham o ritmo das passadas, os
braços imaginários de Mirabelle permaneciam rígidos. Em contrapartida, a fala criava a
sensação de gesticuleio virtual na mente de Mirabelle. Esta é outra evidência da
dissociação entre duas formas de atividade corporal: uma que tem função prática, ligada
à propriocepção, como equilíbrio e ritmo no andar. A outra atividade funciona
subordinada à linguagem, a gesticulação, ligada à figuração de uma realidade virtual: o
sentido.
Outros dados que apontam para a relação profunda entre fala e gesto, é que cegos
congênitos gesticulam (Iverson et al. 2000) e que no decorrer das fases da aquisição
linguística correspondem fases da aquisição gestual, que antecedem e se relacionam com
a aquisição da língua (Iverson & Goldin-Meadow 2005; Iverson & Fagan 2004; McNeill
20005a: 180-207).

A linguagem tem uma personalidade dupla. É um vínculo entre a imagéticaconteúdo e a categorização linguística, um diálogo entre estes dois polos. Os dois tipos
de afasias, demonstram o que acontece com a fala normal quando um destes dois polos é
estilhaçado: a dificuldade de estruturação de sentenças, do lado dos afásicos de Broca, e
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O caso de Mirabelle foi comparado com a história de Ian Waterman por McNeill (2005a: 244-245).
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a dificuldade de preenchimento imagético e de conteúdo, do lado dos afásicos de
Wernicke.
Os humanos apresentam a habilidade – universal, imediata e inconsciente – de
combinar fala e gesto. Esta integração é um dado do fenômeno humano. Há uma
dimensão dinâmica da linguagem, que permite um jogo dialético entre codificação
linguística, explicitada em regras gramaticais. e incorporação de significados [embody
meanings] materializado através da gesticulação (McNeill 2005a: 245-246)
A faculdade da linguagem, nas línguas orais, sempre se apresenta uma
orquestração de ações corporais observáveis e dos articuladores do trato vocal, tornados
audíveis. A vocalização – resultado dos “gestos” articulatórios do aparelho fonatório –
dão um resultado acústico.
O sinal acústico, que vincula fala e audição, é, geralmente, pensado como o meio
linguístico principal, se não como o único. Ou, então, foi considerado o canal exclusivo
para “abstração” e complexidade. Entretanto isso deve ser reforçado: o meio acústico
nunca é um meio solitário de nenhuma língua, não há fala isolada de gesticuleio. Os casos
de afecções listados acima explicitam a profunda relação interna que existe entre a fala e
os gestos.
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6. A forma e o desenrolar dos gestos e dos sinais
(sinal 1) JAGUARETÊ

Olhemos para o sinal de

JAGUARETÊ,

executado no início da narrativa transcrita

parcialmente no capítulo 7. A imagem reproduz o ápice do movimento, a fase do
movimento onde se concentra o significado – é o golpe gestual. Há diferentes perspectivas
para abordá-lo.
É possível descrever o modo como o sinal é articulado, sua forma. Quais as partes
do corpo o gesto põe em ação? Qual ação executa? Passando da forma para a semiótica
a pergunta será: de que modo uma ação corporal visível alcança o plano do sentido? Como
o sinal se relaciona com seu referente? Enfim, ao investigar os padrões de movimentos
do sinal em comparação a outros sinais: seriam os sinais decomponíveis em unidades
menores? Formariam um sistema de contrastes, como os gestos articulatórios da fala em
um sistema fonológico? Passarei rapidamente por estes três caminhos de abordagem,
para, na sequência, seguir nestas rotas.
A forma. Podemos descrever uma ação corporal com significado – um sinal ou
um gesto – do ponto de vista da modificação dos movimentos e posturas do corpo de
quem sinaliza. No caso em questão, a mão dominante se levanta para a frente do olho, do
mesmo lado do corpo – no caso, a direita do sinalizante.
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O indicador se flexiona e o polegar realiza uma oposição. Isto
faz a ponta do indicador entrar em contato com a polpa do dedão
(a parte anterior do dedo, em oposição à parte posterior, onde
fica a unha). Os outros dedos não estão tão flexionados, mas
também não totalmente estendidos.

Este ato forma um círculo

. Quando as articulações dos dedos assumem determinado

estado, a mão toma uma forma específica – uma configuração de mão [handshape]. Para
realizar uma ação, a mão é levada para um determinado lugar, seu ponto de articulação.
No caso em questão, é na frente do olho, para expressar o ser que tem o olho redondo.
Ainda no campo da descrição da forma está a busca pela variação em um mesmo
sinal. A procura de outros tokens, alomorfes, isto é, uma outra realização concreta do
mesmo signo, sejam do mesmo sinalizante ou de outro:
(sinal 2) JAGUARETÊ variação na configuração de mão que especifica o formado
do olho

(sinal 3) Variante do sinal JAGUARETÊ
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(sinal 4) Pepẽ

(3.a)

(3.b)

Os dois tokens do sinal de Valdemar e de Tehi têm uma “sílaba”, uma unidade de
movimento, um golpe gestual. O sinal de Pepẽ é uma forma mais longa do sinal,
apresentando dois sintagmas gestuais [gesture phrase].
Notemos duas coisas. Primeiro, a configuração da mão de Pepẽ é parecida com a
do segundo token de Valdemar

. Todos os dedos estão em uma flexão leve. Nos dois

casos o polegar e o indicador não se tocam. A configuração de mão desta segunda
realização de Valdemar e da de Pepẽ para indicar a forma redonda é uma variante da
forma da mão no token anterior

. A diferença destas duas configurações de mão não

produz um signo diferente. Não há um contraste, as duas servem para indicar formas
arredondadas nos sinais. É uma alteração contínua dentro de uma forma distintiva que
podemos dizer configuração arredondada dos dedos, que serve para personalizar a
imagem de base que define o jaguar como um ser de olho arredondado Estamos diante de
um fenômeno parecido com a conhecida variação que acontece na fala: uma alofonia.
Em segundo lugar, na execução de Pepẽ, depois de a mão em forma arredondada
ser posicionada na frente do olho, a mesma mão faz movimento do olho para um espaço
à frente do corpo numa região a frente de sua bochecha, em. É um movimento de
transição que leva a mão para uma outra locação – um novo ponto de articulação.
A mão de Pepẽ, quando realiza a transição, assume uma nova forma, uma outra
configuração de mão. Esta reconfiguração da forma é feita com a mudança do estado das
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juntas dos dedos em dois parâmetros: (i) a flexão das articulações interfalangeanas
aumenta um pouco, deixando a mão com uma aparência mais tensa do que quando estava
em C; (ii) nas articulações de base (entre as falanges proximais e o metacarpo), os dedos
se separam uns dos outros (são abduzidos)

. Neste novo ponto de articulação, o

movimento recebe um novo impulso, e a mão em garra faz um breve movimento de golpe
gestual. É como se este token de Pepẽ apresentasse duas “sílabas”. Se chamarmos cada
um destes impulsos de sintagma de movimento [movement phrase] ou sintagma gestual,
diremos que o gesto de Valdemar tem um sintagma de movimento, enquanto o de Pepẽ
tem dois. Vemos que a primeira “sílaba” se realiza só por um posicionamento da mão na
frente do olho, enquanto a segunda apresenta o movimento de um agarre esquemático.
Na aldeia Axingi, apenas esta segunda sílaba (que figura a garra) da forma longa do sinal
é usada.
De forma aproximada a como as sílabas podem ser divididas em componentes
(abertura/ataque [onset], núcleo e coda) e fronteiras, os sintagmas gestuais (a
movimentação dos articuladores) podem ser divididos em fases discretas: preparação,
golpe, pausas, transições, descanso etc.
Comparando os tokens, podemos ver que os de Valdemar são uma forma reduzida
do sinal de Pepẽ: é uma simplificação. O token do sinal de Valdemar só apresenta a
caracterização do olho: o sinal fica mais curto. Podemos ainda imaginar uma
representação ainda menos simplificada do jaguaretê: se as duas mãos fossem usadas para
articular tanto a forma dos olhos quanto as duas patas do bichano atacando.
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Observemos o seguinte gesto:
(gesto 2) o Tatu bebeu cauim

(fgp1) (00:20).
tatu-kɛ ‖
tatu ǀ kawĩ u-ʔu
‖ kawĩ
tatu-AFC
tatu
cauim 3-ingerir
cauim
~~~********
(fgp1) tatu ingerindo
‘Tatu... O tatu tomou cauim, cauim.’
(fgp1) Sarumã-ru posiciona a mão na frente da boca (preparação). Quando atinge o ponto de
articulação, flexiona duas vezes o pulso, no decorrer da fala /kawĩ u-/, com o indicador
estendido, retraindo o braço na sílaba acentuada do verbo ‘ingerir’. Seu gesto, feito do ponto de
vista do Tatu (ponto de vista do personagem), indica a ação de tomar cauim.

Pela importância do desenrolar temporal dos gestos, utilizo frequentemente na
linha de transcrição destes os símbolos de unidades prosódicas para indicar as pausas,
curtas (ǀ) ou longas (‖). Coloco setas esquemáticas nas fotos para ajudar o leitor a imaginar
melhor a ação, a parte dinâmica dos gestos e sinais, que se perde no caráter estático das
fotos. A fala em ka’apor é transcrita com os caracteres do Alfabeto Fonético Internacional
(IPA). Quando necessário, indico características fonéticas relevantes para entender os
exemplos, tais como tom alto, alongamento e acento frasal.
Abaixo da transcrição da fala estará codificada a relação temporal entre a sentença
e o desenvolvimento do gesto em questão. Cada gesto manual será abreviado com ‘fgp’,
do inglês forelimb gesture phrase ‘sintagma/frase gestual dos membros superiores’. O til
‘~’ indica a preparação, quando os membros saem de uma posição de repouso ou
retração e se posicionam para a parte significativa do gesto. O golpe, parte central do
gesto, é indicado por um ou mais asteriscos ‘*’.
Se a mão (ou outro articulador) não modifica sua configuração ou localização,
mantendo o gesto no decorrer de um período, teremos uma manutenção gestual, indicada
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por underline ‘_’. A manutenção gestual pode ser comparada ao alongamento silábico:
enquanto a sílaba pode ser enfatizada com imposição de tom alto e com seu alongamento
temporal (nas línguas em que estes não são traços fonológicos).

6.1. A iconicidade
Livre de instrumentos, o corpo humano é altamente capaz de produzir imagens
dinâmicas com suas posturas e movimentos: reproduzimos ações e especificamos objetos
concretos para relatar algo – estes gestos são icônicos. As mãos, combinadas com outras
partes do corpo, são verdadeiras ferramentas artísticas para figurar imagens que são
formadas rapidamente no decorrer da comunicação.
Some gestures are “iconic” and bear a close formal relationship to the semantic
content of speech. (McNeill, 1992: 12)
[...] gesture form and movement expressed something analogous to the event
being described. […] Such gestures present images of concrete entities and/or
actions. They are gestures in which the form of the gesture and/or its manner of
execution embodies picturable aspects of semantic content (aspects of which are
also present in speech). [...] The gesture as a referential symbol functioned via
its resemblance to this event, iconically. (McNeill 2005a:24, 39)

A gesticulação icônica, na maioria das vezes, não é evidente e transparente em si
mesma. Iconicidade não implica imediatismo da compreensão ou puro realismo da
figuração. Para captar o sentido dos gestos icônicos, devemos ouvir a fala concomitantes
ou saber o contexto da história. Todavia, a fala não revela todo o sentido expresso nas
imagens gestuais, pois os gestos recebem apenas parte de seu significado da fala,
adicionando, em contrapartida, mais significado à sentença (Mittelberg 2014: 1716).
McNeill (2005: 57-59; 1992: 33-34) comenta que a imagética dos gestos não é
uma iconicidade propriamente realista. A imagética gestual seleciona e materializa certos
aspectos da cena: em um gesto há a materialização da subida do personagem em outro, o
movimento das mãos do personagem, outro do diâmetro, outro um padrão de ação e assim
por diante. Os gestos são criados não para “representar” ou “figurar” a cena de um modo
figurativo ou fotográfico, mas para materializar parte do sentido a ser expresso.
Formas similares podem materializar referentes diversos. Nos exemplos de
Akajuhu (gesto 1) e de Sarumã-ru (gesto 3, na tabela 4), os dois articulam com indicador
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e dedão uma forma circular. A forma dos dois gestos é a mesma, assim como sua função:
especificar os contornos de algo. Entretanto, os referentes diferem.
TABELA 4 – FORMATOS SIMILARES, PARA REFERENTES DIFERENTES
(gesto 1) árvore

(gesto 3) cuia68

gesto especificador de forma (distância entre as mãos)
para designar ‘árvore’
para designar ‘cuia’

Em cada um dos exemplos a circularidade se refere a dois objetos diferentes: em
um, o referente é o diâmetro do tronco da “árvore furada” e, no outro, a o diâmetro da
boca da “cuia”. Nestes dois exemplos, apesar de os gestos serem signos, pois estão no
lugar de algo que simbolizam, são signos que dependem do contexto falado. Sua
iconicidade não é pura transparência imagética – mas com a fala, seu sentido aparece-nos
como ‘óbvio’.
Embora o primeiro gesto seja idêntico ao item lexical árvore da língua de sinais
ka’apor, os gestos icônicos não formam um “sistema simbólico” independente como as
línguas de sinais (Mittelberg 2014: 1717). “A sign with a highly iconic ground gives a
partial, that is, a metonymically abstracted image of its Object based on a perceived or
construed similarity” (ib.: 1720). Ground (a ‘base’ ou o ‘fundamento’ de um signo) do
signo é como Peirce denomina a referência a algum tipo de ideia que o signo enfatiza ou
representa. 69 Nos gestos icônicos o ground é uma qualidade do objeto expressa de modo
metonímico. A árvore e a cuia foram apresentadas por seus diâmetros, a forma circular
de uma parte de suas dimensões. A intepretação surge de uma forma saliente do
significado.
Isto deve estar claro: a iconicidade gestual não é um dado autoevidente. É um
efeito que deve ser alcançado contextualmente. O modo que os gestos icônicos
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A sentença completa é analisa em gesto 7.
Aqui no sentido peirceano e não Suporte de outra entidade, como tratado no sentido talmyano que discuti
anterioremte.
69
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apresentam as imagens são metonímias. Referem-se a modelos da forma de algum aspecto
do referente, ou a ações esquematizadas ligadas ao que se representa. São operadores que
desmembram uma parte do referente – a base imagética (ground) – para se referirem a
uma totalidade contextual, o referente. Toda metonímia exige uma perspectiva, pois as
ações e entidade são multidimensionais, podem ser abordadas por vieses diversos.
Os gestos icônicos (ou representacionais), quando ocorrem junto com as sentenças
faladas, podem cumprir algumas funções no enunciado (Kendon 2004: 161, 175): podem
expressar imagens paralelas às que são transmitidas verbalmente; podem qualificar ou
especificar o significado transmitidos pelas palavras; apresentar aspectos do referente que
não aparecem na dala, como relações topológicas; por fim, adicionam uma dimensão
visual que anima o sentido a ser reportado, invocando uma experiência sensorial mais rica
na troca de mensagens.
Os gestos e sinais devem ser analisados, antes de tudo, em suas partes
significantes, não como pura forma, mas como forma que indexa um significado, que
aponta para um referente: conceito, evento ou entidade. A análise dos gestos e dos sinais
busca as relações entre a forma do ato visível e o significado, a unidade de pensamento
codificada na sentença.
Do ponto de vista da semiose, os gestos e os sinais devem ser inquiridos por duas
perguntas básicas:
•

Qual a motivação do sinal? Qual aspecto do referente é colocado em relevo? Qual
sua base imagética?
A questão aqui é saber qual é a relação entre a forma articulatória do gesto e a

imagem conceitual do referente. Peirce (1955) chama isso de “base” ou “fundamento”
(ground), que é o aspecto do referente que é figurado pelo signo: “The sign stands for
something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in reference to a sort
of idea, which I have sometimes called the ground of the representamen” (Peirce, 1955:
99). Assim o sinal de JABUTI tem como base imagética o pescoço mole do quelônio, o de
MORCEGO tem

como base o nariz arrebitado do bicho, o de JAGUARETÊ se baseia no olho

redondo e a garra e assim por diante. Alguns sinais têm como base imagética uma forma
convencional de manipulação como o sinal VEADO-FOBOCA.
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•

Como uma ação de determinada parte do corpo figura algo, através de um
fundamento imagético?
Esta segunda questão é a técnica de representação, ou seja, a maneira como a

ação corporal representa a base imagética. Quais as formas de ação utilizadas para
apresentar o referente. Nos gestos, há mais de uma forma de representar a base imagética
de um referente – o protótipo ou o objeto de um signo. Os conceitos-protótipos podem
ser figurados em esculturas, miniaturas e fantoches, ilustrações, desenhos ou encenações.
Pode mesmo ser representado através de mímicas e atuações teatrais. Existem diferentes
modos de classificar estas “técnicas de representação” (cf. Müller 2014, para uma
delas)70, algumas delas são as seguintes:
(1) uma atuação, se as mãos emulam uma ação, podendo representar tanto a (1a)
própria ação, quando um (1b) objeto associado à ação.

No caso do gesto de Sarumã-ru (gesto 2),
a base imagética é a trajetória do objeto
em relação à parte do corpo que é
realizada, a boca, para designar “ingerir
cauim”. A técnica de representação é
uma atuação, pois ele emula uma ação
esquemática.
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A questão de classificar as diversas formas de iconicidade foi trabalhada por vários outros autores, que a
renomearam e reinterpretaram. A ideia dos “dispositivos icônicos” de Mandel foi aplicada à língua de sinal
povo enga (Kendon 1980, parte II) e às línguas de sinais da Austrália (Kendon 1988a: 173-180). Kendon
renomeou a questão como “técnicas de representação da base”, no caso a base imagética que apresenta um
signo. Foi depois aplicada por Müller (1998 apud. Müller 2012) para uma teoria geral dos gestos, que ela
chama de “modos de representação”. A questão que os autores se colocam são sobre qual a relação da forma
da ação motora esquemática com uma ação “real” que serve de base. E, ainda, qual a relação desta ação
“real” com o objeto que o gesto ou o sinal denotam.
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(sinal 05)
O sinal para VOCALIZAR tem como base
imagética o movimento que os pajés
fazem enquanto cantam (posicionando o
braço na cabeça). Sua técnica de
representação é uma atuação.

(2) A técnica será uma personificação, se as mãos enfatizam uma propriedade
corporal saliente do referente; em geral, os sinais para animais ou tipo de humanos
são figurados em referência a uma seção saliente de sua anatomia:
(sinal 06)
O sinal JABUTI-TINGA
coloca em relevo o
pescoço mole do jabuti
que
fica
inflando
enquanto ele respira.

(sinal 07)
O sinal MORCEGO indica
o nariz arrebitado do
bicho.

(3) A mão pode agir representando a entidade inteira que se quer apresentar, que se
age de uma forma esquemática como o referente. Esta técnica pode ser chamada de
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atuação analógica. Este caso de figuração é o que motiva os ditos “classificadores
de entidade”. No sinal para CABA a mão age como a caba picado o rosto:
(sinal 08)

Com frequência há a combinação entre (1) uma ação esquemática que indica
manuseio e (3) o articulador remeter ao objeto
(sinal 09)
No sinal para VEADO-FOBOCA a mão
dominante mão toma a forma laminar,
representando uma faca e o antebraço
representa o corpo do animal.

(sinal 10)
No sinal para ASSAR, a mão também
apresenta
uma
forma
laminar,
representando um pedaço de carne que
é manipulado girando as duas faces
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Portanto, para todos sinais e gestos icônicos podemos perguntar qual imagem do
referente eles tornam saliente e através de qual técnica de representação (através de
modelagem, personificação ou ações esquemáticas) esta base imagética é alcançada

Feito este delineamento do sinal ou do gesto como um todo, cada aspecto
articulatório (sua estrutura interna) pode ser relacionado com sua motivação imagética.
Retomo o gesto 2.

•

O que age, qual é o articulador?
O articulador é a parte do corpo que executa o gesto ou sinal. Em um gesto/sinal

manual é relacionado à especificação da configuração de mão, que se divide em seleção
de dedos e estado da articulação. No caso o articulador é:

indicador (seleção dedos)

não estendido na articulação de base e estendido na interfalangeana (estado da
articulação). O articulador emula o cauim que entra pela boca.
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TABELA 5 – ESTADOS DO ARTICULADOR, CONFIGURAÇÃO DE MÃO, COMUNS

•

Como o articulador age, qual é a ação ou movimento realizado pelo articulador?
A ação gestual é o padrão de movimento que o articulador executa. É o

“movimento”. A ação pode ser um movimento de translação da mão, ou a mudança da
configuração de suas articulações (um movimento dos dedos). Sinais e gestos podem ser
articulados como agarres, arremessos, toques, esfregadas etc. A ação pode ainda ser
simples ou repetida.
No gesto 2, o movimento é realizado pelo pulso como pequenas trajetórias para
baixo, emulando o movimento para dentro da boca. É um movimento repetido, com duas
sílabas; o tipo da ação pode indicar uma caracterização da ação.
•

Onde ou em relação a que o articulador age?

A locação, ponto de articulação ou o alvo da ação é onde a ação se realiza, para
onde a ação vai ou tende a ir. Pode ser no espaço gestual em volta do
gesticulador/sinalizador. O ponto de articulação pode ser uma parte do corpo que serve

235

de base ou de alvo para a ação do articulador, como no gesto dois, que é realizado na
frente da boca, que é a parte do corpo responsável pelo processo de ingerir.
Estas três perguntas qual articulador age? Como age? E onde age? são derivadas
das categorias da análise “fonêmica” de Stokoe (1960, 1978, 1980) e Stokoe, Casterline
& Croneber (1965): os aspectos que compõem um sinal são dez (designador, o que age),
sig (signação, a ação) e tab (tabula, o local ou o alvo da ação). Estes aspectos não são
válidos só para os sinais, mas para os gestos. Os linguistas dos sinais, em geral trataram
estes aspectos como unidades sem sentido em um sistema de contrastes. Entretanto, em
sua origem, eles são modos de representação, são figurações de aspectos selecionados do
referente.
Segundo Stokoe (1991), a configuração inteira da ação (isto é, o sinal) contém em
si a estrutura de um evento. Por isso, pode ter uma representação como se fosse uma
sentença completa: a mão (ou outro articulador) é um agente em uma ação, que pode
apresentar um alvo, ou objeto.
Em relação a outros articuladores, as mãos apresentam a vantagem de uma
mobilidade que outras partes visíveis do corpo não têm. Esta característica anatômica
favorece-as para serem base de figuras e encenações vívidas. As mãos estão prontas para
produzirem maquetes vívidas da agentividade, concretamente representada na sintaxe
espacial das mãos, entidades e ações são relacionadas no espaço gestual, onde os
membros alcançam. Na maioria das pesquisas, os gestos e os sinais articulados pelos
membros superiores foram muito mais enfatizados do que os gestos de outras partes do
corpo. Isto se deve à própria “animacidade” das mãos, que não tem eixos de movimentos
rígidos, mas uma movimentação versátil, capaz de movimento diversos. As ações
manuais se dão em vários eixos ao redor do corpo de maneira ampla. A variedade
articulatória dos membros superiores permite uma iconicidade dinâmica para delinear
formas, tamanhos, realizar movimentos e executar ações esquemáticas. Os membros
superiores permitem transformar nosso corpo instrumento para criar signos icônicos,
sendo que a mão aparece em primeiro plano. As mãos criam e manipulam uma realidade
virtual visível em volta e em relação às outras partes do corpo.
Klima & Bellugi (1976; 1979: 9-87) apontaram o processo de “submersão” da
iconicidade por uma regularização da forma. Com o tempo, os sinais passariam do
“motivado” para o “arbitrário”. Não é diferente o que acontece nos gestos emblemáticos,
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igualmente lexicalizados: um joinha

, um gesto de esperança em

de surfistas, um OK estadunidense

ou um hang loose

têm uma forma padrão convencional e sua

iconicidade não é imediata. Os gestos convencionais passam, assim como os sinais, por
uma “submersão” da iconicidade (Kendon 1980).
Boa parte do léxico de todas as línguas de sinais, mesmo as mais escolares e
literatas, continua sendo icônico. “Icônico” não quer dizer que a relação entre forma e
significado seja transparente, mas que há, quase sempre, uma motivação subjacente. Os
gestos e sinais são movimentos esquemáticos, simplificados, de manipulação e
fabricação, que atuam e modelam em uma realidade virtual o mundo conceitual do narrar.
Como sintetizaram Meir et al. (2013: 309), comentando sobre o papel estruturante da
iconicidade nas gramáticas de três línguas de sinais diversas, a estadunidense, a israelense
e a dos beduínos Al-Sayyid:

Two main points are argued for: (a) Grammar does not necessarily
suppress iconicity; rather, iconicity and grammar can enjoy a congenial
relation in that iconicity can play an active role in the structuring of
grammars. (b) Iconicity is not monolithic. There are different types of
iconicity and languages take advantage of the possibilities afforded by
them.

As línguas de sinais também apresentam gestos icônicos entremeados aos seus
itens lexicais. Isto foi exposto de maneira clara desde o trabalho de Klima & Bellugi
(1976, 1979: cap.1), quando os autores comentam sobre os “mimetic aspects” da língua
estadunidense de sinais (ASL) (Klima & Bellugi 1979: 11) ou quando analisam as
representações miméticas utilizadas nos casos em que não há um sinal regular no
inventário da língua e que passam para uma “sign-like version” (Klima & Bellugi 1976:
517).
Beyond mimetic elaboration of regular lexical items, however, ASL
communication also includes extrasystemic gesturing. In ASL sentences,
nonconventionalized gestures are often interspersed with the signs. There
is much mimetic depiction of shapes of particular objects (see chapter 10)
and of actions. Such nonstandardized gestures are highly iconic and
freely varying. Although they may incorporate some conventional
elements, say a particular ASL handshape, they are not bound by the
constraints on formation of ASL signs. Beyond mimetic depiction, ASL
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communication includes free pantomime in which the signer acts out in
full a role or situation without observing any conventions of formation or
constraints on signing space. (Klima & Bellugi 1979: 15)

Observemos um exemplo de gesticulação na língua de sinais ka’apor realizada
pelo surdo Pepẽ:
“TATU, que tem nariz achatado e é bem pequeno”

(00:02:15)
TATU

(00:02:16)
gesto de especificação da forma do focinho

(00:02:17)
(00:02:18)
preparação do gesto
gesto de especificação do tamanho do tatu
manual da imagem
“pequeno”
seguinte, concomitante
com um sinal facial de
intensificação “muito”
URL: https://youtu.be/Atl6Kk1avEw?t=132

Neste exemplo, o primeiro frame é parte do sinal convencional TATU, o indicador
é posicionado na frente do nariz. O indicador realiza uma movimentação periódica para
cima e para baixo, como que um focinho balançando. Os ombros se retraem para indicar
a forma “compacta” da carapaça do tatu.
Os demais frames são gesticulações: assim como o gesto 2 de Sarumã-ru, não são
formas convencionais do inventário da língua de sinais, tampouco fazem parte do
inventário de gestos convencionais que os Ka’apor ouvintes fazem (os emblemas).
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Primeiro, Pepẽ delineia, com os indicadores estendidos, a forma do focinho, representado
esquematicamente no sinal pelo indicador virado para o lado. Podemos observar que é
um tatu de focinho chato e não de focinho alongado. Em seguida, nos últimos dois frames,
Pepẽ direciona as palmas das mãos uma para a outra, indicando o tamanho do tatu como
se o segurasse entre as mãos: é um tatu pequeno. Modificando o gesto manual, Pepẽ
articula um sinal facial codificado a partir de uma metáfora de intensidade baseada na
expressão de dor ou esforço, é um sinal facial para dizer “muito”. Este tatu é bem
pequeno, é isto que Pepẽ sinaliza e gesticula.
Toda a sequência – o sinal TATU, o gesto especificador da forma chata do focinho,
o gesto especificador do tamanho do tatu e o sinal facial de intensificação – serve para
dizer “o tatu que tem focinho chato e é pequeninho”, referindo-se, portanto, a um tatupeba
e não ao tatu não marcado, o tatuetê.
Nos

sinais,

elementos

gestuais

podem

ser

superpostos,

executados

simultaneamente, aumentando a capacidade icônica do sinal. São as elaborações
miméticas, como no exemplo abaixo.
Sinal TATU com uma superposição gestual: parte da explicação sobre o tatu cavando a terra

(00:02:58)

(00:02:59)

URL: https://youtu.be/Atl6Kk1avEw?t=176

Neste exemplo, Pepẽ ao mesmo tempo que realiza o sinal de

TATU

sobrepõe um

gesto que mimetiza a ação do tatu escavar: ele flexiona seu tronco, indicando a trajetória
da escavação do tatu. Observe-se que o dedo indicador não está mais apontado para o
lado, uma forma esquemática de facilitar a articulação do sinal e que “submerge” algumas
das propriedades icônicas do sinal. Mesmo o sinal tendo forma esquemática e menos
icônica que o gesto de escavar, sua motivação permanece óbvia e é enfatizada no decorrer
da enunciação. Agora seu indicador aponta para a frente, como um focinho aponta para a
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frente. Pepẽ também faz movimentos mais intensos do indicador, que acompanham o
movimento de flexão do tronco, encenando o movimento do tatu ao escavar. Aqui as
características icônicas do sinal são amplificadas, para caracterizar melhor o referente. O
gesto e o sinal acontecem simultaneamente neste exemplo, ao contrário do exemplo
anterior em que, primeiro, temos o sinal de TATU e, em seguida, o gesto que delineia um
focinho achatado, uma gesticulação sequencial ao sinal.

6.2. Escalas e pontos de vistas: perspectiva
A qualidade perspectiva da representação está presente nas categorias das línguas
faladas. Faz parte da questão de como estruturas linguísticas representam o espaço
esquematicamente e estruturalmente, tema destrinchado por Leonard Talmy (cf. Talmy
2000).
As línguas estabelecem um conceito, objeto ou ponto de vista que serve de ponto
de referência ou ancoragem em relação para outro conceito. Segundo Talmy (2000a: 68)
o sistema esquemático da perspectiva estabelece o ponto de vista pelo qual uma entidade
é cognitivamente observada. O sistema da perspectiva se refere a ao ponto onde se
colocam os “olhos mentais” da gramática para olhar e codificar a estrutura daquilo a que
se refere. Há um “centro dêitico” a partir do qual os eventos são descritos e as entidades
são representadas.
Um exemplo que Talmy (2000: 69) apresenta do inglês é o seguinte:
Position of perspective point
a. Interior: The lunchroom door slowly opened and two men walked in.
b. Exterior: Two men slowly opened the lunchroom door and walked in.

A perspectiva não é apenas uma questão das três dimensões espaciais, mas é
aplicável também à quarta, o “tempo”, isto é, ao sequenciamento de eventos (Talmy
2000a: 72-76). No vocabulário de Talmy, a magnificação é adoção de uma perspectiva
proximal e a redução é adoção de uma perspectiva distal.
Em ka’apor, parte do sistema de perspectivas é codificado pelos verbos
auxiliares ou serializados funcionam como marcador de perspectiva espacial, do centro
dêitico a partir do qual a ação é descrita: ‘ir’{ hɔ} indica movimento distal e ‘chegar’
{ju~uwɪɾ} movimento proximal. O verbo ‘estar’ {ʃɔ} codifica o aspecto progressivo sem marcar

240
o movimento. Os verbos auxiliares ‘ir’ e ‘chegar’ codificam a perspectiva do verbo principal, no
caso abaixo ‘voltar’ {juwɪɾ}:
TABELA 6 – CONTRASTES DE PERSPECTIVAS ESPACIAIS EM VERBOSO DE MOVIMENTO
ø-juwɪɾ

uwɪɾ

3-voltar
3.chegar
‘voltou para cá’ (lit. voltou chegando)
uwɪɾ

u-hɪk

3-chegar 3.chegar
‘chegou aqui (lit. chegou chegando)

ɔ-hɔ

ø-juwɪɾ

3-voltar 3-ir
‘voltou para lá’ (lit. voltou indo)
u- hɪk

ɔ-hɔ

3-voltar 3-ir
‘chegou lá’ (lit. chegou indo)

O verbo auxiliar {inɔ} codifica a distância perspectiva (Talmy 2000a: 69-70) do objeto
do verbo principal. No caso o objeto do verbo transitivo é distal, em relação da perspectiva
adotada. A perspectiva é explicitada no seguinte gesto de apontamento locativo (fgp20) que indica
que o mutá está longe, pois foi feito no alto, é seguido na sentença pelo verbo auxiliar longe do
ponto de vista que se adota, que é no chão.

(gesto 4) perspectiva espacial centrífuga

(fgp20) 02:56
maʔɛ mɪta ihɛ̃
a-mujã
inɔ
ɛhɛ:
hes
mutá 1sg
1SG-fazer 3OBJ.DIST 3.sobre
~~~~**
‘Ãã... Mutá eu fiz deixando distante (do chão), sobre (a árvore)’

Como os gestos e sinais são um meio de expressão intrinsicamente visual e
espacial, ao contrário da fala, praticamente a totalidade dos gestos e sinais com
características icônicas apresenta uma perspectiva intrínseca, um ponto de vista (McNeill
1992: 67, 118-125, 190-193). Segundo McNeill (1992: 67) a perspectiva magnificada
(quando os gestos são feitos do ponto de vista da personagem) é mais utilizada com
situações transitivas, sendo a reduzida, do ponto de vista do observador, a situações
intransitivas.
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Notamos que, no gesto de Sarumã-ru acima (gesto 2), a boca do narrador figura a
boca do Tatu, argumento externo do verbo ‘ingerir’. O personagem Tatu está indexado
nos gestos em primeira pessoa: o corpo do narrador é como se fosse o corpo de Tatu e
sua mão indica a trajetória da bebida. Ao revés, na fala, a ação de Tatu é codificada em
terceira pessoa: u-ʔu ‘3-ingerir’.
Nos três exemplos de gesticulação que citei de Akaju-hu estão presentes aspectos
espaciais do movimento, expresso de um ponto de vista de observador externo ao evento.
Em outra cena da subida de Frajola, Akaju-hu encena como as patas da personagem
agiram para subir, durante a escalada. Akaju-hu emula um movimento esquemático da
ação de escalar.
(gesto 5) movimento das patas subindo

(00:15)
ø-jupiɾ ɔ-hɔ tipɛ ã
3-subir 3-ir FRUST
***************

A escala desta atuação é totalmente diversa dos gestos anteriores, que
explicitavam relações topológicas. As mãos de Akaju-hu atuam como se fossem as patas
da personagem. É um gesto em primeira pessoa, do ponto de vista da personagem. Os
gestos anteriores representavam a subida através de um espaço da cena que era feito em
uma escala reduzida, do tamanho de uma maquete virtual ou um diorama. Estavam numa
perspectiva de terceira pessoa, de um observador externo ao ato.
Construções de cenas similares pode apresentar uma gesticulação diversa, que
seleciona aspectos imagéticos diferentes. O evento da subida pode ser observado por um
olhar distanciado das relações topológica, que constroem uma imagem externa, ou podem
ser encenados de perto, copiando modos de agir da personagem.
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Vejamos mais um gesto na escala “real”. Na história de Aé contada por Sarumãru, em certa altura, o suçuarana aparece sob aparência humana – que é sua forma
essencial. Sarumã-ru explica: awa saka ‘humano parece’. Ao mesmo tempo que explica
isto, Sarumã-ru segura em seu próprio antebraço:
(gesto 6) A metonímia como alegoria do Humano

awa saka
‘humano parece’

Como este gesto se relaciona com a ideia de “parecer humano”? Seu gesto é como
segurar um caju e dizer “isto é uma fruta”. Ou quando apontamos para nossa orelha, ou
outra parte do corpo, para designar “orelha” como parte do corpo em geral. Sarumã-ru
faz de seu próprio corpo um token da ideia de humanidade. Ele segura seu braço para
indicar sua forma humana. Com o agarre em si mesmo, Sarumã-ru realiza a passagem do
indivíduo à espécie. Seu agarre no braço é uma metonímia de seu corpo inteiro. Ao
mesmo tempo, seu corpo é tornado um ícone para sua ideia de ‘humano’ (awa).
Vejamos mais um gesto de Sarumã-ru que emula uma ação esquematizadas, em
tamanho real.
(gesto 7) distribuição de cauim
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(fgp1)
indicador e dedão: especificam a
forma e tamanho da boca da cuia

(fgp2)
ação esquemática de entregar a cuia, que assume a forma duma
trajetória em arco que se repete

ta*

tatu kujã ||
kuj-pɛ
ø-ɾahɔ|
kuj-pɛ
tatu
mulher ciua-LOC 3-levar
cuia-LOC
*********/************************************
(HES)
(fgp1)
‘Ta... A tatu-mulher na cuia levou, na cuia’
pɛ
ø-ɾahɔ~ɾahɔ | ø-mɛʔɛ̃ ø-ɾahɔ
kawĩ
então 3-levar~RED
3-dar
3-levar
cauim
/***********************************************[...]
(fgp2)
‘Então, levan-levando, deu levando o cauim.’
HES

Primeiro, Sarumã-ru especifica com suas mãos a forma da cuia, o contêiner em
que a Tatu levava o cauim, codificado na fala pela construção locativa: kuj-pɛ, olhando
para seu gesto. Em seguida, Sarumã-ru encena ações esquemáticas de entregar a cuia,
trajetória que acompanha com seu olhar. Os gestos dos falantes veiculam imagens de
eventos concretos, retratam o que está sendo dito (McNeill, 1992: 12-14, 78-80). Nestes
casos, os gestos são “icônicos”. Entretanto, a perspectiva em relação á qual se constrói o
evento resulta em iconicidades consideravelmente diversas.
No primeiro exemplo (gesto 1), Akajuhu expressa em sua frente a ação de Frajola.
Apresenta-nos um modelo reduzido do cenário a sua frente. A escala imagética, a
dimensão da iconicidade é diferente, destes últimos exemplos em que o espaço virtual da
narrativa apresenta o mesmo tamanho do “espaço real” do falante-gesticulante.
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Figura 55 - “diorama” virtual da gesticulação de Akaju-hu (gesto 1),
o espaço da narrativa é constituído do ponto de vista de um observador distantes

É um diorama virtual onde as personagens estão sendo observadas e manipuladas
por um observador de terceira pessoa. O espaço virtual que é manipulado é um espaço
reduzido – localizado entre o colo e pouco acima da cabeça do gesticulador. Este é o
Ponto de Vista do Observador. É como uma projeção espacial realizada com vista aérea,
com um pássaro que voa a uma altura média que olha para as cenas que estão sendo
narradas.
O gesto 5 de Akaju-hu e os dois gestos de Sarumã-ru (gesto 2 e 6) se realizam
num espaço virtual que tem a escala humana normal, não é reduzido. Esta perspectiva é
o Ponto de Vista da Personagem. Um intermediário entre realidade virtual feita numa
escala comum e realidade aumentada, que destaca um elemento para se prestar atenção.
Mandel (1977: 78-79) observou a diferença de escala de itens lexicais da língua
estadunidense de sinais. Alguns eram realizados “na escala dos articuladores”, como
quando se representava pessoas numa sala e as pessoas sinalizadas tinham o tamanho da
mão do sinalizador. A este tipo de produção de sinais ele chamou de modelagem
[modeling]. Em contrapartida, as sinalizações em que o espaço da imagem figurada pelos
sinais é maio – como da escala do tamanho do corpo do sinalizador. É uma escala que ele
chamou de referentes em tamanho real [life-size referents]. Este tipo de construção virtual
dos referentes em uma escala do corpo, uma escala não reduzida, é chamada por Mandel
de encenação [staging]. A diferença entre “modeling, reduced scale” e “staging, bodyscale” de Mandel foi rebatizada por Kendon (1988a: 176) na oposição entre atuação
analógica (“representação”) e atuação mimética (encenar). Müller (2014): apresenta a
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mesma ideia para os gestos observando que em um caso as mãos “(en-)acts” e no outro
as mãos “represent (model)”.
A oposição entre dois “dispositivos icônicos” ou “modos de representação” nos
sinais e nos gestos, que variam de acordo com a escala, estão presentes na discussão sobre
perspectiva em relação a um evento. É o que McNeill (1992: 67, 118-125) chama de
“ponto de vista”. Uma das características do ponto de vista é “the feeling of distance from
the narrative” (p.118).
Os eventos e entidades representados nos gestos e sinais podem ser magnificados,
expressos do ponto de vista das personagens (C-VPT), em primeira pessoa, ou reduzidos,
quando expressos de uma perspectiva de terceira pessoa, o ponto de vista do observador
(O-VPT). Do ponto de vista do personagem (C-VPT), os movimentos corporais emulam
as ações que são relatadas. É um enquadramento dos acontecimentos em primeira pessoa.
O corpo da pessoa que gesticula representa os movimentos do personagem da narrativa.
With this viewpoint we feel that the narrator is inside the story. […] A C-VPT
incorporates the speaker’s body into the gesture space, and the speaker’s hand
represent the hand (paws, etc.) of the character. […] The speaker was seeing the
event as if he were the person performing the act, rather than taking the
viewpoint of an observer of the event. An O-VPT gesture excludes the speaker’s
body from the gesture space and his hand play the part of the character as a
whole. (McNeill, 1922: 119)

O ponto de vista do personagem mais magnificada é uma atuação mimética (uma
encenação), em vez de uma descrição gestual de um evento observado. O corpo está
incluindo no espaço de gesticulação. As encenações são essencialmente realizadas do
ponto de vista do personagem.
Um outro exemplo de interpretação em primeira pessoa (CVPT) durante a fala é
o seguinte: quando Saɾumã-ɾu explica uma das antigas fases da cauinagem, quando o
tuxaua (tuʃa) manipulava o pênis dos moços. Como esta entrevista com Saɾumã-ɾu foi
sobre um procedimento, ele não incorpora um personagem da narrativa, mas uma ação
corporal indicada para o “personagem” do ritual, o menino “iniciado”.
Saɾumã-ɾu age como o menino cujo pênis seria amarrado deveria ficar: imóvel.
Mati olha para cima (movimentando olhos e pescoço) e estica os braços com os punhos
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cerrados indicando rigidez. Este gesto aciona informação sobre a postura e a direção do
olhar, Saɾumã-ɾu deixa em primeiro plano a postura que executa em sua fala com o dêitico
kɔja ‘assim, desta forma’ – é um gesto alvo, em que a fala concomitante explicita que ele
deve ser observado.
(gesto 8) posição do iniciado

katak-ʔɪm
kɔja
tɛʔɛ
maʔã u-ʔam
3.mexer-NEG DEI
mesmo 3.ver 3-permanecer.vertical
~~~~*~*~*~*~***************************************
‘(o iniciado) não se mexia, deste jeito ficava olhando’

A forma pura deste ponto de vista do observador é uma espécie de encenação
teatral, em que as ações da personagem em sua totalidade são emuladas pelo ator.
Portanto, os gestos icônicos podem ser analisados quanto ao seu ponto de vista
(ou perspectiva física). O narrador pode fazer gestos em primeira pessoa (do ponto de
vista da personagem) ou em terceira pessoa (da perspectiva de um observador). No ponto
de vista do observador (O-VPT), há distanciamento entre o narrador e os eventos
reportados. O corpo está deslocado do espaço gestual, pois ele não simboliza um corpo:
as mãos expressam os personagens (ou objetos) como um todo, como se fossem ‘bonecos’
sendo manipulados pelo locutor.
Há ainda perspectivas duais no relato de eventos, isto é, quando o ponto de vista
do personagem é combinado com o ponto de vista do observador (McNeill 1992: 122-5).
Há também gestos quiméricos, que apresentam simultaneamente os dois pontos de vista.
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Nas narrativas, sejam através dos sinais ou dos gestos, é constante a passagem ou a
combinação de um ponto de vista para o outro.
Para as línguas de sinais, Meir e colaboradores (2008) mostraram que a
perspectiva determina como a categoria de Sujeito será essencial para os “padrões de
lexicalização” dos verbos, se este será representado pelas mãos ou pela cabeça ou tronco
do sinalizante. A relação entre o esquematismo da perspectiva espacial expressado pelo
verbo e a codificação do Sujeito permitem estabelecer as classes verbais nas línguas de
sinais.
A perspectiva, portanto, é parte do sistema cognitivo ativado recorrentemente nas
formas das línguas de sinais, das línguas faladas e dos gestos que as acompanham.

6.3 As fases do movimento: o eixo sintagmático dos articuladores gestuais
A forma dos gestos pode ser abordada de dois modos. De um lado, a nomenclatura
das posições e movimentos anatômicos dos articuladores. As poses dos articuladores que
podem ser apreendidas se desenrolam segundo uma dinâmica da excursão dos
articuladores. Esta distinção é similar à distinção entre traços prosódicos e traços inerentes
(Jakobson, Fant & Halle 1953: 13). As posturas e ações salientes que os articuladores
executam são como traços inerentes: a forma que a mão adquire (aperta ou fechada) , o
local onde a ação se realiza (no corpo no espaço gestual) e o padrão da ação que realiza
(trajetória, agarres entre outros). Criam oposições paradigmáticas. Por outro lado, as fases
gestuais são o encadeamento linear dos movimentos: o repouso, a preparação, o golpe
gestual e a retração, são como uma estrutura silábica e prosódica da fala. Pelo fato de os
traços de encadeamento se referirem a uma série temporal, sequencial, eles são
sintagmáticos.
O foco do presente capítulo são os traços prosódicos da gesticulação em geral. As
categorias de análises servem tanto para qualquer tipo de gesto como para os sinais. A
interação entre as fases prosódicas dos gestos e o desenrolar da fala é essencial para
definir as classes gestuais, pois um fator crucial de como os gestos significam é como eles
se modulam sua prosódia com as sentenças faladas, assunto do próximo capítulo.
A qualidade do movimento durante uma ação gestual apresenta mudanças, no que
se refere à tensão muscular da ação e dos tipos de movimento. Observando-as, tais
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mudanças motoras podem ser categorizadas em fases de movimento, que variam
segundo o esforço, a tensão, a liberdade e a clareza da postura da mão e da rotação das
juntas.
Estas fases se encadeiam. Em termos gerais, os articuladores inicialmente se
encontram em repouso. Quando eles começam a se ativar, o gesto é preparado. Em
seguida, há uma fase principal, um núcleo. Após a realização desta fase principal do
gesto, os articuladores podem realizar uma transição para outro gesto ou, finalizando
uma unidade de movimento, o articulador é retraído novamente para o repouso. Os
gestos e sinais, portanto, têm uma estrutura linear, uma anatomia temporal.
As fases de movimento são similares às estruturas silábicas das línguas faladas. A
produção da fala oral é ação motora, embora seu meio seja acústico. Os segmentos
sonoros das línguas são resultado de um comportamento motor do aparelho fonador. Estes
segmentos se encadeiam no tempo, seguindo-se e alterando uns aos outros. Como as fases
gestuais, os segmentos ocupam posições na estrutura da sílaba (como o ataque [onset],
núcleo e coda). Os segmentos apresentam diferentes possibilidades fonotáticas de
aparecerem nestas fases da estrutura. As sílabas vão se agrupando e formando unidades
prosódicas maiores.
O estudo das fases gestuais é, portanto, similar ao estudo da estrutura silábica e da
fonotática, embora a sílaba seja, geralmente, um ente da fonologia. Além disso, primeiro,
buscarei o vocabulário para a descrição de como se organiza o movimento e não o
vocabulário das paragens abstratas da estrutura. Os linguistas de sinais já se depararam
com este paralelo quando traficaram a ideia de “sílaba” e os modelos de organização
silábica e segmental da fonologia das línguas faladas. Assim, reformaram estes modelos
e incluíram os dados das línguas de sinais (Hulst & Mills, 1996: 12). O paralelo entre
cinética e prosódia já estava presente no texto que prefigurou as noções de fases gestuais
(Kendon 1972).
De qualquer modo, o comportamento motor durante a fase principal do gesto e
sua visibilidade são homólogos funcionais da vogal e sua sonoridade: são os núcleos da
do gesto e da sílaba, respectivamente (Brentari 2012: 27-29). Portanto, é importante
definir as qualidades deste movimento nuclear. Para analisar e transcrever o movimento
é necessário identificar fases das excursões dos articuladores, distinguir os traços que se
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ordenam em unidades cinéticas mínimas, como estas se organizam linearmente e como a
substância fonética do gesto (e do sinal) forma sequências.
Quando as mãos não estão fazendo gestos ou outras ações, elas se acomodam em
posição de descanso, de relaxamento ou, ainda, linha de base: “Generally it is where
the hands are relaxed and are not supported solely by the arms in midair” (McNeill, 1992:
376). Neste estado, elas tendem a serem mais abertas (dedos estendidos) do que fechadas
(dedos flexionados). Temos algumas posições de sustentação, como cruzar os dedos ou
“ficar de braços cruzados”, que inclusive é metáfora de inatividade.
Como os Ka’apor são atualmente uma sociedade de cadeiras, conforme à tradição
neobrasileira, outra posição de relaxamento é a posição sentada com as mãos no colo. A
permanência dos articuladores no estado de repouso foi chamada de home position ou
rest position (Kita, Van Gijn & Hulst, 1998: 29; Sacks & Schegloff 2002).
A posição de descanso apresenta uma sustentação, uma manutenção da postura
em uma tensão muscular mínima e constante. Este é o estado de tônus muscular71, em que
ativações dos músculos são executadas continuamente. As pequenas atividades
musculares que mantêm uma postura mais ou menos constante (Bressen & Ladewig 2011:
67). Se a posição inicial for de manipulação, tanto de si mesmo quanto de algum objeto,
a tensão muscular dos membros seguirá um fluxo diferente.
Durante os gestos ou a sinalização, os membros superiores (braços, antebraços e
mãos) realizam um movimento de excursão: vão até onde realizam o núcleo do gesto e
retornam a uma posição de relaxamento.72 Estas excursões são alterações no estado de
movimento e tensão muscular, em relação a uma posição inicial.

“Some motor units remain activated all the time, creating a minimal amount of tension in resting
muscles that keeps them firm and in a state of readiness to contract. This tension from continual
motor unit activation is called muscle tone, and indicates the strength of the connection between
the nervous system and skeletal muscles. If muscles are utilized frequently, as with exercise,
increased tone may result. Indeed, overworked muscles sometimes develop excessive tone,
termed hypertonicity. Decreased use or injury can create less lone, or flaccid muscles. Muscle
tone helps maintain posture and joint stability and decreases time needed for muscle force
production.” (Cael 2010: 59).
72
“When a person engages in gesturing the body parts that are employed in this activity undertake
a movement excursion or a succession of such excursions” (Kendon 2004: 111).
71
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Uma unidade de movimento (ou gestual) é uma excursão completa, a
movimentação entre duas posições de relaxamento73. A excursão começa com uma
translação do articulador para um local onde o núcleo do gesto é realizado e se conclui
após o retraimento, quando o membro se posiciona, novamente, em uma posição de
descanso. A sigla para a transcrição da unidade de movimento será fgu, para os membros
superiores [forelimb].
O rosto e suas expressões, o olhar, a movimentação do pescoço, o tronco como
um todo e mesmo outras partes do corpo podem ser divididas em unidades de
movimento visíveis, da mesma forma que os membros superiores. A face tem estados de
repouso: uma face neutra, em posição de relaxamento. Há estados da fase que se realizam
fora de uma enunciação, movimentos e tensões faciais expressivos que não se relacionam
com um discurso. As movimentações faciais que participam de forma explícita de um
enunciado são gestos faciais.

“In forelimb gesticulation the limb is typically lifted away from the body as it performs one or more
complex movements patterns, and then it is returned to what may be called rest position. Gesticular Units
[...] excursion of the limb to the moment when the limb is finally rest again” (Kendon, 1980: 212.
73
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repouso

(início de fgu1) excursão
excursão
(fim de fgu1) repouso
|__________________fgu1__________________|

(fgu2) excursão (fim de fgu2) repouso
(fgu3) excursão (fim de fgu3)
|____________________|
|____________________|
figura 56 - Apĩ (conhecido como Anakãpuku)

repouso

FOERTHMANN, Heinz. Índio Urubu. Maranhão, 1949. 1 Negativo, p&b, 35 mm.
(Acervo do Museu do Índio)

Olhemos, na figura, os movimentos do finado Apĩ. Seu membro superior esquerdo
está ocupado com um maço de flechas. Sua mão direita está ao lado do tronco, numa
posição neutra, com articulação do cotovelo estendida a semiaberta, sem tensões. A mão
não se encontra estendida e a flexão é apenas de descanso. Esta é sua posição de repouso,
que pode ser observada em quatro momentos da sequência de fotos. Entre estes quatro
momentos de repouso, sua mão direita faz três excursões, isto é, três diferentes unidades
gestuais do membro superior (ou unidades de movimento), em que sua mão direita se
afasta e depois volta para a posição de repouso.
Na primeira unidade (fgu1), observamos uma trajetória (movimentação) da mão
para a direita de Apĩ. A segunda (fgu2) apresenta uma sustentação da mão com os dedos
em V. Observemos que nesta sequência de fotos há, simultaneamente, uma unidade de
expressão facial, composta de dois sintagmas que acionam movimentos opostos que
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podem ser observados nos diferentes frames: (a) um abaixamento dos cantos da boca, que
parece ser enfatizado por uma retração da mandíbula ou por um levantamento do queixo
(na primeira foto da segunda linha) e (b) um movimento separador dos lábios, nosso
famoso sorriso (na segunda foto da segunda linha), feito de um modo natural, visto que
vemos a ativação dos músculos em volta do olho. Na terceira unidade de movimento
(fgu3), há uma espécie de apontamento para a esquerda de Apĩ, que também rotaciona
sua cabeça um pouco para esta direção.
Uma unidade gestual apresenta uma ou mais estruturas em picos, enquadrada por
uma intensificação e uma redução, em ápices de saliência visual (Kendon 1996: 2).
Muitas unidades gestuais apresentam mais de um ápice, isto é, em uma mesma excursão
dos membros superiores realizam mais de um gesto.
Em dados da língua falada, é importante transcrever a relação entre o desenrolar
do gesto e a parte da sentença sincrônica ao gesto, para sabermos como a fala e a imagética
gestual interagem para produzir “unidades de ideia” ou de sentido. No exemplo abaixo,
os tils (~~) marcam o momento de preparação dos articuladores e os asteriscos (**)
marcam o ápice.
(gesto 9) este líquido

(fgp4)

(fgp5)

pɛ
ø-jamĩ
a-mɛʔɛ̃ tɪkʷɛɾ u-ʔu
então 3-espremer ana
caldo 3-ingerir
~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~*****
(fgp4)
(fgp5)
[...]______unidade gestual_____________)
‘E espremeu: é aquele/esse (não visível) líquido que ingeriu.’

Quintino realiza dois movimentos distintos, cujos ápices estão nos frames acima,
que marcam sintagmas gestuais diferentes (fgp4) e (fgp5), numa mesma unidade, pois
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entre um golpe e outro não há retração dos articuladores para o repouso. É como uma
unidade prosódica. Cada vez que há um pico de movimento – considerando isto o
conjunto de uma preparação mais um golpe – temos um sintagma de movimento ou
sintagma gestual [movement phrase, phrase of gesticulation, gesture phrase]. O golpe,
em geral, define um sintagma gestual. Entretanto, há sintagmas gestuais complexos com
mais de um golpe. Encontra-se uma diferença similar entre palavras monossilábicas e
palavras de mais sílabas.
A estrutura em picos do sintagma de movimento pode ser dividida em fases
discretas, que são as fases gestuais ou fases de movimento. Usando um modelo linear
simples da sílaba, pode-se conceber a sílaba como composta de intensificação, ápice (o
ponto saliente) e um momento redução, offset da sonoridade. Os gestos se organizam de
forma similar às sílabas: a preparação (momento de intensificação e posicionamento do
articulador), o golpe gestual (o ápice de saliência gestual) e a retração (momento de
redução).
Uma descrição esquemática da realização do sintagma de movimento dos
membros superiores é a seguinte (Kendon 2004: 112): na medida em que o articulador
chega perto do ápice de saliência do movimento, a mão (ou outro articulador gestual)
tende a assumir uma postura específica e bem definida, a configuração de mão
[handshape]. O golpe gestual deflagra o pico de saliência e a mão pode executar um
padrão de movimento distintivo, movimentos repetidos ou fazer uma sustentação de sua
posição [hold] (Kita, Van Gijn & Hulst, 1998). Em outras palavras, a forma da mão é
mantida em determinado ponto de articulação.
O momento em que a mão está com a postura mais definida geralmente ocorre no
pico da excursão do articulador, é o núcleo do sintagma gestual (Kendon 2004: 112). Do
ponto de vista semiótico o núcleo é a fase expressiva da atividade gestual: a ação que
chama atenção perceptual e que realiza em si um significado. É mais saliente para a
percepção, pois apresenta sustentação da tensão das articulações, uma forma saliente da
mão (uma configuração de mão).
O golpe gestual [stroke] é caracterizado por um “esforço” que define uma
trajetória, uma forma e uma postura salientes na execução do gesto (McNeill, 1992: 376),
como é a sílaba tônica de uma palavra. Funcionalmente, a fase expressiva é ativa
semioticamente, isto é, a forma do movimento corporal desta fase é associada com a
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informação a ser transmitida (Kita et al., 1998). Assim, na fala, o golpe tende a ser
sincronizado com os segmentos linguísticos com os quais interage para formar uma
unidade de sentido.
O golpe gestual pode ser estático ou apresentar diferentes tipos de movimentos
(Perlmutter, 1992). Há sinais e gestos que apresentam mais de um golpe, como uma
palavra que apresenta mais de uma sílaba. O sinal de CAITITU é estático, como vemos no
sinal 5. A ação do gesto não tem um desenrolar num movimento, mas apenas num
posicionamento da mão na frente do rosto.
(sinal 11) CAITITU

A sustentação é uma interrupção da trajetória, uma pausa ou diminuição da
velocidade do movimento da mão. Pode fazer parte ou não da fase expressiva do gesto.
Se a sustentação não faz parte da fase expressiva, ela é uma sustentação pré-golpe, vem
antes do golpe para que o golpe sincronize com uma porção da sentença.
Caso a sustentação faça parte da fase expressiva, ela é dependente do golpe e vêm
depois dele, neste caso é chamada de uma sustentação pós-golpe [post-stroke hold].
Durante a fala, uma das funções atribuídas à sustentação pós-golpe a manutenção da
sincronia fonológica com a sílaba proeminente de um sintagma entoacional da fala ou
com a parte da fala com a qual o golpe gestual interage semanticamente. O inverso
também pode acontecer: uma sílaba pode ser prolongada para ocorrer simultaneamente
com o movimento expressivo do gesto. Vejamos o exemplo abaixo da entrevista de
Filomena (gesto 10). Neste exemplo, dos 2,4 segundos da sentença inteira, cerca de 0,9
são ocupados só pela última sílaba /nɔːɔː/, concomitante com o gesto de crescimento no
segundo golpe. Quando necessário, os golpes de um sintagma gestual complexo serão
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chamados de S, como em (S1) e (S2). Neste caso, a sustentação pós-golpe foi da fala, a
saber, do último núcleo silábico, em relação a um movimento interno ao golpe da mão.
(gesto 10) Eu fiz crescer

ihɛ̃ taɪn ɾahã a-mu-tɪha
a-mɔnɔːɔːːɔːːɔː
1SG criança-SR 1SG-CAUS-grande
1SG-mandar
~~~~S1***************************/S2****************
fgp
|_______________________fgu____________________________|
‘eu, quando (o neto Irasui) era criança, que criei’

Antes do golpe há a preparação, a aproximação até a fase expressiva. Durante o
movimento de preparação, há um aumento progressivo da tensão da mão. A preparação
pode ser analisada em três momentos (Kita, Van Gijn, & Hulst 1998: 28, 30):
(i)

Movimento de liberação: se inicia no descanso, a mão se libera de seus
entraves, por exemplo, os dedos entrelaçados entre si são separados;

(ii)

Preparação de locação: um movimento de trajetória que dirige o pulso
da mão até uma determinada locação (ponto de articulação), a mão é
transladada para onde a fase expressiva começará;

(iii)

Preparação da configuração de mão, preparação interna à mão:
momento em que a mão assume uma configuração e uma orientação que
iniciará a fase expressiva. A preparação pode partir de (A) uma posição
de descanso (estar no início da unidade gestual) ou (B) pode ser uma
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preparação “epêntese”, entre dois golpes gestuais, ou seja, na passagem
de um sintagma gestual para outro.
A retração [recovery, return] é quando o articulador desfaz sua atividade gestual.
É o relaxamento ou passagem para uma atividade manipulativa. Durante a retração, a
tensão da mão diminui progressivamente. Uma retração parcial é um retorno
interrompido para a posição de descanso: a mão tende a voltar, mas logo que a alcança,
ou antes de alcança-la, inicia uma nova trajetória, uma nova preparação para um outro
sintagma de movimento. Em geral, a retração não é essencial para a transcrição, em alguns
casos será marcada como -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
A estrutura em pico e as fases do sintagma gestual do membro superior podem
ser vistas nos dois exemplos abaixo. Nos quadros do sinal de NOITE, representei o pico
na parte vermelha da linha curva (sinal12 abaixo). Estes picos de movimento são
comparáveis aos picos de sonoridade e à estrutura da sílaba das línguas faladas,
permitindo dizer que as línguas de sinais (e os gestos) apresentam unidades similares às
sílabas. O golpe [stroke] gestual corresponde aproximadamente ao núcleo silábico.
O núcleo do golpe gestual, mais alguma sustentação que o siga, é a fase do
movimento que codifica o significado. No caso da gesticulação de Sarumã-ru, (gesto 7),
vemos o sentido de “forma da árvore” e “fuçar na árvore”. Nas línguas de sinais, é a fase
onde se realiza o item lexical, como o sinal para NOITE na sinalização de Valdemar, não
sinal abaixo. Não há um sintagma gestual sem golpe, mas as outras fases não são
obrigatórias.
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(sinal 12) NOITE

(00:47:00)
repouso
[

(00:47:07-13)
~~~~~~~~~~~~~~
preparação

(00:47:13-15)
****************
golpe

(00:47:13-16)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
M2: retraimento
~~~~
M1: retraimento parcial
início de preparação

|.......................(fgp4.a)…………………|
ǀ_______________________fgu4_______________________ [...]
Nos quadros acima, vemos o início da quarta unidade gestual (fgu4) da narrativa do
jaguaretê meleiro. Este é seu primeiro sintagma gestual (fgp4.a), o sinal para NOITE. As mãos
saem do colo (em preparação de ponto de articulação inicial), quando elevadas pela flexão dos
cotovelos (movimento de trajetória). Os dedos da mão sustentam uma postura mais firme com as
juntas mais estendidas do que no colo. Esta é a preparação da configuração de mão,
correspondente ao aumento da tensão, que culmina na seleção de uma quantidade de dedos
ativos, neste exemplo, todos, cujas juntas apresentam extensão. No golpe desta fase expressiva,
as palmas das mãos se encontram: é o item lexical NOITE, é como quem diz que “a noite é um
fechamento”. Quando Valdemar fecha as mãos, acaba o golpe e começa o retraimento: as mãos
voltam para o colo e as juntas dos dedos relaxam. A retração, neste caso, é parcial, já que não
dura muito e a mão já inicia uma transição para o próximo sinal, uma nova fase de preparação.
Passando para um exemplo de gesticulação e não de língua ed sinais, as mesmas
categorias são aplicáveis:
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(gesto 11) Tatu bebendo no cajueiro

(00:24) repouso (00:25:07-) preparação

(fgp2.a) 00:26:18

(fgp2.b) 00:27
(00:29) repouso
(fgp3) 00:30
akaju ɾapɔ-kɛ ǀ akaju ɾapɔ-kɛ
‖
tatu u-ʔu
]
caju raiz-AFF caju raiz-AFC
tatu 3-ingerir
~~~~S1************~~ ǀS2***********-.-.-. ~~S3*********
golpe 1
golpe 2
golpe 3
(fgp2.a) forma árvore (fgp2.b) tatu ingerindo
(fgp3) tatu ingerindo
|__________________fgu2______________| |_______fgu3_________|
Olhar:
abaixa
abaixa
‘A raiz do cajueiro, a raiz do cajueiro, o tatu ingeria.’

No início da narrativa da cauinagem de Tatu, a mão de Saɾumã-ɾu sai do repouso
em 00:24 e tem o primeiro golpe em 00:26 (S1), sincronizado com a sílaba acentuada de
‘raiz-AFF’ /ɾapɔ-kɛ, delineando a forma do tronco do cajueiro. Este é o primeiro sintagma
gestual desta unidade. Os dois golpes seguintes são unidades de movimento distintas, pois
entre eles há uma rápida retração, mas os dois representam a mesma coisa: o tatu fuçando
na raiz. Assim, eles exprimem o sentido de tatu u-ʔu (tatu 3-ingerir), que temporalmente
está entre os dois gestos.
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A fala poderia ser descrita de uma perspectiva similar: quando estamos em uma
posição de descanso dos articuladores, sem falar (e sem mastigar, deglutir ou executar
outras ações orais), respiramos num ritmo determinado, nosso maxilar deixa a boca
fechada com a língua no centro, em posição médio-baixa. É uma posição de descanso.
Ao falar, o ritmo da respiração fica totalmente alterado, dominado por correntes de ar
egressivas com inspirações rápidas, às vezes, com pausas para tomar fôlego que sempre
são perceptíveis. A corrente de ar sobe, podemos ativar e desativar nossas pregas vocais,
vozeando e desvozeando. Ativamos ou não o véu palatino. A mandíbula se abaixa criando
constrições de diferentes alturas da cavidade bucal. A língua se move em vários eixos,
diferentes estrituras são criadas para modular o som. O lábio se estica ou é colocado em
protrusão.
Desta perspectiva, a fala pode ser vista como uma unidade gestual exercida por
diferentes partes do aparelho fonador, que produzem diferentes gestos articulatórios. De
certa forma, uma frase prosódica da fala corresponde, nos gestos, a uma unidade gestual.
A abordagem dos gestos em fases indica que (a) os movimentos gestuais são
caraterizados por uma progressão específica; (b) as fases são organizadas
hierarquicamente e (c) no caso da gesticulação, as fases são coordenadas com o
encadeamento das unidades no nível da fala (Bressem & Ladewig 2011: 63).

6.4. As classes gestuais
Há diferentes tipos de gestos, classificáveis de acordo com seu arranjo temporal
com a fala (concomitante, encaixado ou se fala) e seu caráter convencional
(convencionais de determinado grupo, recorrentes, quase-universais), alguns gestos são
como itens lexicais (por exemplo, o joia 👍). Outros não fazem parte de um inventário
totalmente convencional.
No exemplo acima (gesto 2), Sarumã-ru executa um gesto que não é parte do
inventário gestual convencional dos Ka’apor, nem corresponde ao sinal de

INGERIR

na

língua de sinais ka’apor. É, portanto, um gesto singular, criado na execução da narrativa.
Esta gesticulação sincroniza com a parte da fala com a qual compartilha o significado:

260

kawĩ u-ʔu “cauim ingerir”. Outros sinais são convencionais e não ocorrem junto com
partes da sentença falada.
Em 6.7 as propriedades sintagmáticas, pelas quais um “gesto” foi definido como
um “sintagma de movimento” saliente, encaixado em uma “unidade de movimento”,
enquadrada pelos descansos dos membros superiores (ou de outros articuladores). Agora
as “classes de gestos” são entendidas em duas dimensões: em sua relação com a fala e
seu caráter convencional.

Os gestos podem ser categorizados de acordo com seu comportamento e variam
em seus arranjos temporais em relação à fala, seu timing. Encontramos gestos simultâneos
ou concorrentes às sentenças faladas, e outros que são autônomos. Há ainda gestos que,
às vezes, são autônomos, às vezes, se acoplam ao desenrolar da fala.
Do ponto de vista da semiose, há gestos convencionais, cuja forma não depende
apenas da iconicidade ou da dêixis, mas de uma regra local, convencional, de boa
formação. São gestos emblemáticos da comunidade que os usa. Encontramos ainda gestos
que não são propriamente convencionais, embora apresentem recorrência formal entre
diferentes falantes e em línguas muito diversas entre si. Alguns gestos apresentam
características (quase) gramaticais, outros são (quase) idiossincráticos.
Para entender como os gestos e a fala se interconectam e como eles expressam o
significado de formas diversas, deve-se atentar para os diferentes tipos de gestos. De
forma similar às classes lexicais [parts of speech], existem algumas “classes de gestos”,
categorias de diferentes tipos gestuais. Há mais de uma taxonomia gestual, algumas delas
analisadas por Kendon (2004: 84-107), outras sistematizadas mais recentemente.
A classificação que utilizarei como base no presente capítulo é a de McNeill (1992
2000 2005a 2005b 2012), a partir do artigo de Kendon (1988b).

GESTICULAÇÃO: GESTOS CONCOMITANTES COM A FALA
A gesticulação é a atividade gestual concomitante com a fala, isto é, seu golpe
gestual integra um enunciado superpondo-se temporalmente à fala. A gesticulação
geralmente é interpretada como dependente das idiossincrasias do narrador, quando não
apresenta formas convencionais. Portanto, ela não depende de padrões de boa formação.
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Os golpes gestuais, durante uma gesticulação, tendem a ocorrer nos picos prosódicos das
sentenças faladas. O tipo ideal da gesticulação, tal como pesquisada por McNeill, são
gestos que ocorrem de maneira automática e formam, junto com as sentenças faladas que
acompanham, uma unidade de pensamento: “[...] gestures that exhibit images. With these
kinds of gesture people unwittingly display their inner thoughts and ways of
understanding events of the world” (McNeill 1992: 12).
When people speak, they commonly move their hands about at the same
time. These movements are generally regarded as being closely
integrated with speech, and they are said to give emphasis to what is
being said, to illustrate some aspect of content […] Such activity will be
termed “gesticulation”. (Kendon 1988b: 131)

Na definição de McNeill (2005a: 5), “‘Gesticulation’ is motion that embodies a
meaning relatable to the accompanying speech”. Gesticulação é também sinônimo do
termo co-speech gestures. Seu conteúdo é, em geral, referencial, mas pode servir para
indicar a estrutura do discurso ou especificar a formade realização dos eventos. Segundo
McNeill, a gesticulação prototípica é automática. Sua imagética é criada no momento da
execução, não seguindo padrões pré-existentes. Para serem diferenciadas das formas
convencionais, parte da gesticulação foi chamada de gestos singulares, que apresentam
uma imagética que não é recorrente ou convencional. Este aspecto opõe a gesticulação
aos emblemas, que são gestos com um significado convencional, percebidos e
executados, em geral, sob o controle do falante.
Entretanto, o traço distintivo para a gesticulação que considerarei é sua integração
concomitante com a fala, tal como considerado em McNeill (2012). Observemos o
seguinte exemplo da História de Aé contada por Nasare-mãi, onde vemos um gesto
singular e um gesto convencional (um emblema) integrados na gesticulação (isto é,
concomitante e articulado ao fluxo da fala).
(gesto 12) não mata nada
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(fgp2) (00:03:26.247)
(00:03:26.595)
(fgp3)
lugar do corpo por onde se epêntese de
(00:03:26.703)
mata Aé
transição
NEGAÇÃO
"nɛ
ɾɛ-jukʷa-ʔɪm
maʔɛ"=jɛ i-ʃawaʔɛ-pɛ
2SG
2SG-matar-NEG algo=HSY 3-marido-DAT
*****~~~~~~~~~~*********
(fgp2) (epêntese) (fgp3)

‘“Você não mata nada” diz-se, para o marido dela.’
Em (fgp2), Nasare-mãi aponta para o sovaco, lugar do corpo onde se costuma
flechar para matar um animal. Assim, a ideia expressa pelo verbo “matar” na fala é feita
com uma indicação do “local por onde a flecha deve perfurar, para matar”. Esta é uma
imagem peculiar para definir o evento de “matar”. Poderia-se usar uma imagem da
manipulação de arco e flecha, o instrumento de matar. Portanto, aqui se trata de um gesto
singular.
É interessante comparar este gesto de Nasare-mãi com um gesto de Valdemar que
tematiza explicitamente sobre o lugar do corpo correto para matar Aé, e não sobre o
evento de matar.
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(gesto 13)

(fgp 37) 00:03:27
kuja-ʔɛ̃-pɛ
kuja-ʔɛ̃-pɛ=jɛ
∅-manɔ̃-ha
este-nmlz-dat
3-morrer-NMLZ
este-NMLZ-DAT= HSY
~~~~~~~~~~~~~********************************
maʔɛ ʃuʔa-mɛmɛk-a-pɛ
∅-manɔ̃-ha-kɪ ̃
HES
quadril-mole-NMLZ-LOC 3-morrer-NMLZ-DRC
*****************
‘“Este aqui é a condição do morrer (local por onde se mata), diz-se que... ãã... Na parte mole dos
quadris vai ser o morrer de Aé.”’

Enquanto o apontamento de Nasare-mãi se alia à ideia de “matar”, acusando
alguém que não sabe caçar o jaguar-encantado, o apontamento de Valdemar é um
apontamento, de ensinar o lugar certo por onde se mata o jaguar.
O segundo sintagma gestual (fgp3) da imagem de Nasare-mãi é um gesto
convencional integrado à gesticulação. O gesto emblemático de negação um movimento
de arremesso, pronação da mão mais deslocamento centrífugo e para baixo. Este gesto
tem a mesma função que o balanço de cabeça ou o nosso balanço de dedo indicador. O
exemplo de Nasare-mãi demonstra que tantos formas convencionais como gestos
singulares, inventados ad hoc, integra a gesticulação.
As características da gesticulação podem ser sistematizadas da seguinte forma: (a)
A gesticulação são os sintagmas gestuais sincrônicos (ou concomitantes) com a fala. Em
geral, seu golpe gestual é executado durante um pico prosódico. A gesticulação tende a
ser executada toda vez que há uma informação nova relevante na fala. A taxa de gestos
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por oração é de 0.78 nos experimentos de McNeill (1992: 278). (b) A gesticulação é
coexpressiva com a fala. Fala e gestos sincronizados se referem a uma mesma unidade de
pensamento. (c) A gesticulação não é redundante em relação ao conteúdo da fala. Fala e
gesto mapeiam, em geral, dimensões diversas do mesmo referente. (d) Enquanto as outros
tipos de gestos são autônomos em relação às sentenças faladas ou realizados durante
classes de palavras específicas ou pausas na fala. (e) A gesticulação é uma atividade
predominante durante a fala, em relação aos outros tipos de gestos.

GESTOS SINGULARES
O aspecto da gesticulação que a define é seu encaixe temporal-sintagmático,
concomitante com a fala. Além desse arranjo temporal, McNeill (1992 2000 2005a)
considerou que a gesticulação apresenta formas idiossincráticas, que não pertencem a um
inventário convencional, criadas ad hoc ou impromptu. Entretanto, a gesticulação
frequentemente engloba formas estáveis ou pré-existentes, como no caso do sinal de
negação, executado por Nasare-mãi no exemplo acima. Por isso é necessário diferenciar
o arranjo temporal da gesticulação (concomitante com a fala) do aspecto não
convencional de alguns gestos, que serão chamados de singulares.
Para diferenciar os gestos simultâneos à fala com e sem codificação, Müller (2017
2018) propôs chamar os gestos sem codificação convencional de gestos singulares. Estes
são idiossincráticos, criados de forma espontânea e livres de recorrência. Suas relações
entre forma e significado são variáveis. Assim, o apontamento no corpo de Nasare-mãi e
o de Valdemar são ligados a imagens diversas, embora dentro do mesmo campo
semântico do

MATAR/MORRER.

Mas estes apontamentos não são gestos convencionais,

tendo sido criados pela necessidade de contar a narrativa.
Müller (2018: 12) propõe que a gesticulação apresenta diferentes graus de
convencionalização: das formas sem nenhuma convenção, passando pelas parcialmente
convencionais, até as totalmente codificadas. Estes três graus de convencionalização
correspondem aproximadamente a três categorias de gestos: gestos singulares, gestos
recorrentes e gestos emblemáticos.
Os emblemas são autônomos em relação à fala, embora possam ser realizados
concomitantemente a ela, se integrando na gesticulação. Os gestos recorrentes – como os
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gestos singulares – são simultâneos em relação à fala, mas apresentam formas recorrentes
e não idiossincráticas. Os gestos recorrentes e os emblemáticos realizados como
gesticulação durante a fala são “conventionalized co-speech gestures” (Müller 2018: 12).
Müller (2017 2018) sugere esta classificação tripartite observando que há casos híbridos
entre os tipos de codificação gestual.

GESTOS RECORRENTES
Os gestos recorrentes apresentam relações de junção entre forma e significado.
Inicialmente identificados por Kendon (2004: 225-226), foram chamados de “famílias de
formas gestuais”, que correspondem a “temas semânticos”. Os gestos desta categoria
apresentam recorrências formais entre diferentes narradores de uma mesma cultura ou
língua (ou mesmo entre diversas culturas). As recorrências na forma de execução do gesto
– na configuração da mão, orientação da palma e seus movimentos – conectam-se aos
contextos semânticos em que atuam. Como a gesticulação, os gestos recorrentes, em
geral, acompanham a fala, mas podem também assumir caraterísticas emblemáticas.
Portanto, estão no meio caminho entre estes dois tipos.
A mão aberta supina realizada fora do centro do espaço gestual indica a ausência. Isso
pode transfigurar-se em um modo de afirmar que não há nada (gesto 14) ou de questionar
(gesto 15).
(gesto 14) nada

tata
niʃɔj=jɛ=tĩ
fogo não.ter=HSY=também
*************
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‘Fogo não tinha, diz-se, também.’

(gesto 15)

(00:02:53.078) repouso (00:02:53.478) palmas para cima
mija ʃɔ*
mi-ja
ʃɔha
mɪ
Q estar Q-como estar-nmlz Q
‘Como é que foi que aconteceu?’

Na sinalização o gesto recorrente é integrado como um sinal de questão. No sinal
abaixo (sinal 13) o parente do personagem morto na narrativa pergunta para o pajé o que
aconteceu com seu irmão sumido, utilizando-se do mesmo sinal.
(sinal 13)

QUESTÃO

PARENTE

NÃO

(sabia o quê)
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GESTOS ENQUADRADOS PELA FALA
Se a gesticulação ocorre ao mesmo tempo que a fala, há sintagmas gestuais que se
realizam durante os silêncios, “espaços” abertos pela ausência da fala. Estes silêncios
podem corresponder a slots gramaticais, preenchidos com sintagmas gestuais. São
ausências estruturadas que fazem os gestos funcionar como parte integrante da estrutura
da sentença falada. Neste tipo de gesto, a fala abre espaço para o gesto atingir o primeiro
plano da enunciação. A ação gestual é absorvida pelas sentenças faladas, “changing the
relationship to language by losing co-expressivity and becoming a constituent of the
sentence itself” (McNeill 2012: 6). O resultado são híbridos sintáticos compostos por
gesto e fala [gesture-speech syntatic hybrids] (McNeill 2012: 5). Um exemplo deste tipo
será dado mais a frente (gesto 21)

GESTOS-ALVOS, ASSOCIADOS A PARTES ESPECÍFICAS DA FALA
Estes são basicamente idênticos ao tipo anterior, mas a “abertura” para o gesto é
operada por categorias específicas da língua falada ou encaixados num silêncio, que
preenche um slot gramatical. O golpe gestual sincroniza com a execução de
dêiticos/demonstrativos e com ideofones. Os dêiticos, como “assim” ou “deste jeito”,
fazem os interlocutores se focarem nos gestos, que, então, aparecem no primeiro plano.
Criam híbridos concomitantes de voz e gesto que colocam em primeiro plano as
capacidades imagéticas da expressão.
A dêixis e os gestos de especificação de forma e conteúdo tem uma relação forte
entre si. Neste caso, a dêixis é como um apontamento em forma de voz, que indica as
mãos. No exemplo seguinte, ao dizer “bem desse tamanhinho” (kuja*kuja-atu-mi),
Valdemir indica o tamanho do pedaço de carne que Aé cortou para moquear o Ka’apor
que matou.
(gesto 16) bem deste tamanhino
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“bem desse tamanhinho” (kuja*kuja-atu-mi)
Leonard Talmy (2017) propôs a denominação de gestos que chamou de gestos
alvo [targeting gestures], para auqles que apresentam duas características: (a) estar
associado com demonstrativos e (b) ajudar o ouvinte a individualizar o alvo do resto do
ambiente.

MÍMICA (OU PANTOMIMA)
Para expressar uma ou mais linhas de uma narrativa, um falante pode se servir de mímica,
ou seja, transmitir as unidades de pensamento sem a fala. Uma mímica é uma sequência
complexa e temporalmente extensa de gesticuleio “mudo” ou apenas com efeitos sonoros
não linguísticos. Sua realização livre de fala que a enquadre é a característica essencial
da mímica, assim como das línguas de sinais. A diferença entre mímica e línguas de sinais
é que estas são sistemas de formas convencionais, que se organizam em unidades
sintáticas. A combinação sequência das ações da mímica é a pura mimese, sem uma
convenção que sirva de mediação. Na mímica, o narrador deixa seus movimentos serem
dominados pelo conteúdo do que narra. A mímica pode ser opcionalmente acompanhada
por efeitos sonoros, similares aos ideofones.

GESTOS DÊITICOS (OU APONTAMENTOS)
São os gestos que indicam uma referência dêitica, dirigem a atenção para um
ponto determinado, a partir de um vetor criado no espaço gestual. Apontam para uma
localização, como no caso do gesto com indicador

. Para além deste gesto, os dêiticos
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apresentam variação em suas formas convencionais, como uso de outras configurações
de mão, uso da boca ou outras partes do corpo. Os apontamentos são independentes da
fala, mas podem se integrar ao desenrolar da gesticulação.

EMBLEMAS
O emblema é um gesto que apresenta forma e significado convencionais.74 Alguns
exemplos de emblemas que usamos são: o polegar para cima (outros dedos flexionados)
para o gesto de joia (

, com sua contrapartida

); dar de ombros para pouca

importância ou desconhecimento; as mãos supinas que reforçam o “dar de ombros” para
não saber ou interrogação (

), mostrar o dedo do meio para ofender alguém; o OK

estadunidense feito de um anel formado com polegar encostando no indicador ( ) para
concordância ou exatidão; o dedo que roda ao lado da cabeça para dizer “maluquice”; a
mão que tremula designando “mais ou menos” (rotação e mão).
Os emblemas se organizam em inventários de gestos “lexicalizados”, isto é,
tornados convencionais, conformados a um padrão de boa formação. Apresentam
significados definidos, traduzíveis em palavras ou sentenças. São gestos característicos
de uma determinada comunidade. Por isso, os emblemas são facilmente notados e ligados
a uma identidade específica, como “gestos dos italianos”, “gestos que turistas (ou
estrangeiros aprendendo uma segunda língua) devem evitar”.
Como os apontamentos, os emblemas podem ser realizados de forma
independente da fala ou se combinar com ela. Os gestos emblemáticos transmitem o
significado de palavras ou frases, podem ser um enunciado inteiro, em apenas um gesto.
Assim, se alguém perguntar “Como está minha roupa?” podemos responder apenas com
, indicando aprovação, sem precisarmos falar nada. Por isso, Kendon (1992) chama os
emblemas de “gestos citáveis” [quotable gestures]. Em geral, as pessoas definem o
sentido destes gestos, quando executados sem sentenças faladas, como um movimento
interacional completo e não como uma unidade lexical (Kendon 2004: 239-240). Podem
ter paráfrases ou definições padronizadas e são símbolos específicos – são como palavras

74

O termo se origina do trabalho de Efron (1941, 1968), tendo sido especificado por Ekman &
Friesen (1969: 63-8; cf. Ekman, 2004: 39-41; Morris et al (1979) retomado por McNeill 1992:
37-38, 56-64; 2012: 8-10).
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não faladas. Os emblemas “have a direct verbal translation, or dictionary definition,
usually consisting of a word or two, or perhaps a phrase” (Ekman & Friesen 1969: 63).
Os emblemas podem ser usados sem fala. Logo, estão em oposição da
gesticulação, pois esta interage com o conteúdo da fala. Apesar de os gestos emblemáticos
terem um sentido “paradigmático”, os emblemas podem ser usados em diferentes
contextos “sintagmáticos”, situações que seu sentido varia segundo o contexto (Kendon
2004: 340). Um exemplo é o ‘joia!’

brasileiro (Sherzer 1991), com alguns sentidos

sintagmáticos que giram em torno de “bom” ou “positivo”: (1) indicar que algo está bom,
como uma boa performance musical; (2) resposta positiva a uma pergunta; (3) mostrar
que alguém entendeu um pedido ou o conteúdo de uma fala; (4) como reconhecimento
ou agradecimento da ação ou conselho de outra pessoa; (5) como forma de se
cumprimentar a distância; (6) reconhecimento de que alguém alcançou o objetivo em uma
sequência interacional; (7) como resposta a um pedido para fazer algo. Da Matta
(comunicação pessoal em Sherzer 1991:196) sugere que o ‘joia!’ funciona como um gesto
de “paz”, em um contexto conflituoso, como nas cidades brasileiras. Por fim, no contexto
mais recente de vício em fotografia, é usado como pose para uma foto.
Apesar desta diversidade de contextos, os usos dos gestos emblemáticos em atos
de fala são restritos – isto é: não existem emblemas utilizados para produzir enunciações
generalizadas em diferentes combinações sintagmáticas (Kendon 1981; McNeill 1992:
64-5). As palavras e sinais, como os emblemas, também apresentam restrições
contextuais, entretanto, os emblemas são menos produtivos ainda.
Os emblemas também podem ser absorvidos na gesticulação (McNeill 2012: 16).
Isto, é eles integram uma sentença falada, como no exemplo de Nasare-mãi (gesto 10).
Vejamos um exemplo com o ‘joia!’ do português: o etnólogo Eduardo Viveiros de Castro,
em uma breve explicação sobre a meta-teoria do “multinaturalismo”, que aliás está bem
exemplificada na gesticulação de Sarumã-ru, que citei acima. Viveiros de Castro está
explicando que os animais terem uma interioridade humana, não quer dizer que o lado
humano não seja perigoso, pelo contrário75:
(gesto do português)

75

URL: https://youtu.be/eSrJcwnqOt4 Trecho de entrevista para o documentário Somos um só.
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(0:45) [fgp1]
porque os índios não vivem em harmonia com os animais neste sentido...
**********************************************************/
[fgp1] gesto rítmico + uma metáfora de sentido como algo que se segura na mão

(0:48) [fgp3]
(0:47) [fgp2]
o fato de os animais serem gente não quer dizer que tudo é legal
***********************************************/**** [...]
[fgp2] não

[fgp3] joia

Viveiros de Castro começa com um gesto [fgp1] batuta com as mãos abertas e as
palmas viradas uma para outra (no frame que extrai, apenas uma delas), como quem
segura uma caixa (como de sapato). No meio deste gesto, então ele insere dois emblemas.
Primeiro, ele encerra a primeira sentença sem concluí-la (“neste sentido...”), e passa para
outra sentença relacionada (“o fato de [...]”), o emblema para não [fgp2], e então o ‘joia!’
[fgp3] que sincroniza com a palavra “legal”. Com as mãos, ele expressa: (este sentido
(não (legal))).
Este exemplo é interessante, pois ele mostra uma sequência de dois emblemas
encaixados num gesto metafórico. O segundo emblema (‘joia!’) está sendo negado pelo
primeiro (emblema de não) – aqui temos uma quase sentença gestual. Esta composição
do emblema é dependente da fala. Inclusive pelo fato de o etnólogo não ter escolhido o
emblema que se opõe ao ‘joia!’, com sentido inverso, o polegar para baixo (

). Os

emblemas em si apresentam pouco potencial sintático, isto é, capacidade de combinar
dois emblemas para formar uma sentença (McNeill 2005: 12) ou uma unidade
emblemática maior (id. 2012: 8). Entretanto, em algumas sociedades, que tem um grande
inventário emblemático, como os persas (Sparhawk 1976 apud. McNeill 1992), há em
certa medida uma combinação.
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Quanto ao ponto de articulação, os emblemas são realizados em uma “posição de
apresentação”, na frente da pessoa que está sinalizando, entre a cintura e a cabeça (Ekman
2004: 40), tendendo para a parte superior deste campo, que é um foco de acuidade visual
do interlocutor (Siple 1978). Esta localização é um indício de que o falante está ciente do
uso do emblema. Os sinais manuais sem locação marcada são realizados nesta mesma
região, chamada de “espaço neutro”. O ponto de articulação do emblema tem um efeito
similar aos gestos enquadrados pela fala, a intenção simbólica fica explícita, o gesto
aparece em primeiro plano durante o enunciado (Kendon). Nos dois modos a os gestos
são ostensivos, chamam a atenção visual de forma explícita. Sobre a “prosódia” dos
emblemas, Ekman (2004: 40) observou: “They usually have a staccato or punctuated
appearance, with a sudden beginning and ending”.
Quanto à semiose, os emblemas são signos que são réplicas de um tipo já
conhecido – um protótipo. A convecção dos emblemas faz com que seus tokens sejam
similares entre si (Hanna 1996: 290). Isto é, os emblemas têm um padrão de boa
formação. Os emblemas exibem, portanto, dupla articulação e uma forma convencional,
por isso os emblemas têm características quase linguísticas, que os fazem estarem, do
ponto de vista da semiose, a meio caminho entre a gesticulação e as línguas de sinais. São
listáveis, pois são cristalizados, como lexias de um sistema. Portanto, fazem parte de um
código, por terem um sentido preciso e compartilhado culturalmente.

Emblems comprise a partial code [...]. They are segments, are lexicalized,
have standard forms, and are understood by a community of users. The
code is partial however, because emblems lack the crucial linguistic
property of compositionality. (McNeill 1992: 61)

Não podemos mudar o dedo do sinal de ‘joia!’, ele será um gesto mal feito. E se
invertemos a orientação do dedão, o significado inverte, mas só porque ainda participa da
metáfora vertical. O sinal estadunidense de OK também não é realizado com outros dedos,
apenas indicador e dedão. Portanto, os emblemas apresentam certa dualidade de
padronização na forma e significado (McNeill 2012: 9) – característica essencial da
linguagem [design feature] segundo a lista de Hockett. Isto é, apesar de também terem
metáforas imagéticas, o gesto é padronizado quanto à sua forma. Não é qualquer gesto
que tenha dêixis para o alto que será um bom gesto de ‘joia!’ (

). Entretanto, não
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apresentariam uma “dupla articulação”, por não apresentarem unidades mínimas
destituídas de sentido.
Embora tenham uma “dupla articulação” e sejam convencionais, os emblemas não
são “estruturados” como as línguas de sinais (McNeill 1992: 56). Poucos são seus
contrastes fonêmicos, e quando há oposições de forma, são apenas de alguns poucos
conjuntos de gestos. Assim não apresentam uma estrutura de relações fonológicas. Apesar
da ausência destas estruturações que podem definir o que é “linguístico”, os emblemas
têm propriedades similares a das “línguas”. Como: segmentação, padrões de boa
formação76, tradição histórica e entendimento direto.
Quando à relação entre forma e significado, frequentemente, os emblemas são
imagens lexicalizadas de metáforas (ou metonímias) conceituais cristalizadas como o
(OK) que emula uma manipulação de precisão (segurando algum tipo de objeto que exige
manipulação de precisão) ou o

(‘joia!’) cuja metáfora de base é O BOM É PARA O ALTO

(McNeill 2012: 9-10).

Figura 57 – as surdas Kaka Putyr e Panhuwa Putyr fazendo o joia brasileiro (Foto de Sypote).

“Emblems have standards of well-formedness, a crucial language-like property that
gesticulation and pantomime lack” (McNeill, Lévy & Pedelty 1990: 205)
76
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A relação entre emblemas e língua de sinais
Os emblemas podem apresentar um arranjo temporal próprio da gesticulação,
quando absorvidos durante a fala (como no exemplo de Viveiros de Castro), apresentando
uma prosódia mais em legato e articulada com a sentença oral do que a prosódia destacada
da realização de um emblema sem a fala (stacatto). Existem alguns emblemas, usados
por ouvintes enquanto falam, que apresentam variações similares às modulações
morfológicas das línguas de sinais (como no estalo dos dedos).
Por fim, os emblemas podem ser incorporados como itens lexicais de uma língua
de sinais. Isto pode se dar diretamente, sem modificações na forma, ou o emblema pode
sofrer algumas alterações formais. Os gestos emblemáticos são como palavras e é por isso
que são facilmente integrados ao inventário lexical de uma língua de sinais, mesmo que
isso nem sempre esteja claro. Um exemplo é um sinal utilizado na língua brasileira de
sinais: o sinal para PERIGO (ou RISCO).
(língua brasileira de sinais)

sinal de PERIGO (SAT-RS 2010:85)

(emblema europeu)

O emblema nose tap (redesenhado a partir de
Morris 1977: 72)

Eis sua descrição, segundo um dicionário (Capovilla & Raphael 2001: 1034),
descrição confusa e direitista: “Mão direita [=ipsilateral] em D [indicador estendido],
palma para a esquerda, palma do indicador tocando a narina direita [=ipsilateral]. Mover
a mão ligeiramente para baixo e para cima, duas vezes”.

275

Olhando o sinal, não vejo relação nenhuma com os gestos que conheço e uso no
Brasil. Poderia pensar se tratar de um sinal “arbitrário” em um mundo de oposições
fonológicas puras do sistema da língua brasileira de sinais. Entretanto, a diacronia revela
um emblema por trás do sinal: gesto emblemático europeu, nose tap. Para alguns falantes
de italiano (Itália central) pode significar “fique alerta”, “cuidado”, “há perigo” para
outros falantes de italiano e de inglês (na Inglaterra) pode indicar “cumplicidade”, “sigilo”
ou “conspiração” (Morris 1994: 179; 1977: 72).
Uma incorporação de emblema mais explícita é o caso do infame dedo médio ( )
no vocabulário da língua de sinais neozelandesa. Observemos que o segundo sinal
traduzido como “fuck that” apresenta uma estrutura argumental, através de um uso dêitico
do espaço à frente do sinalizante.
(língua de sinais de Aotearoa)

what the hell, dare, fuck it, go for it, take the fuck that, defy, detest (inglês)
plunge, why not (traduções no inglês)
engari mō tēnā, wana hamuti! (māori)
aua atu (interjeição do māori)
URL: https://www.nzsl.nz/signs/5891
https://www.nzsl.nz/signs/5180

Ao ser incorporado na língua de sinais o emblema teve uma propriedade de
movimento superposta à configuração de mão. O “modo de apresentação” estático
próprio do emblema foi substituído pelo modo fonológico próprio das línguas de sinais,
com uma sílaba de movimento.
Agora observemos alguns exemplos de gestos com características emblemáticas
na fala ka’apor, bem como algumas de suas contrapartidas na língua de sinais e suas
determinações subjacentes.
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ACABOU

(gesto 17) Agora acabou

pɛ
upa
então acabou
~~~~~~~ ***

apɔ
agora

upa
acabou
~~~~*

upa
acabou

Neste emblema, as mãos, com as palmas voltadas uma para a outra se encontram
na frente do falante (Sarumã-ru).77 Sua mão direita está acima e sua mão esquerda abaixo.
A direita então abaixa, encontrando-se com a esquerda que se alinha com ela, figurando
um “fechamento”. As mãos emulam uma metáfora do término de um conteúdo que é
representado pela distância entre as duas mãos. À medida que as mãos se se aproximam,
emular a restrição de um volume, que, enfim, acaba. A distância entre mãos delineia um
“volume/conteúdo”, que vai diminuindo até “acabar”. O mesmo mapeamento conceitual
existe também na língua brasileira de sinais, para traduzir NADA, nenhuma coisa (SAT-RS
2010: 66).

77

URB-20140630-GG-xie-MK-tatu_cauim; URL: https://youtu.be/qkKPg4RDmGY?t=1179
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(língua brasileira de sinais)

As formas do gesto ka’apor e do sinal brasileiro diferem quanto à ação que os
articuladores realizam. Entretanto, são realizações da mesma metáfora conceitual.
Enquanto em ka’apor vemos o conteúdo se esvaindo, no sinal brasileiro vemos a iteração
de “vaziedade” pelos círculos, uma boa imagem metafórica para a palavra hollowness.
Enquanto o movimento do gesto ka’apor enfatiza um processo e “esvair-se”, podendo ser
traduzido pelo verbo em ka’apor falado upa, o movimento do sinal brasileiro enfatiza o
estado, traduzindo-se por NENHUM.

NEGAÇÃO

(gesto 18) desenvolvimento do golpe gestual do emblema para negação, absorvido em
uma gesticulação

O antebraço começa em pronação: observe no primeiro frame a palma para dentro,
na altura do pescoço de Nasare-mãi. A palma está numa posição proximal. Nos frames
de 2 a 4 vemos o movimento que é uma rotação da mão, realizada pelo trabalho conjunto
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do pulso e antebraço. É uma pronação. Por fim o gesto acaba com a palma voltada para
baixo.
Este movimento é derivado de uma encenação de arremesso: pense em alguém
jogando um lixo. A palma da mão representa o local onde está um conteúdo proposicional
que é jogado fora. Esta é a metáfora conceitual do emblema de negação ka’apor: NEGAR
É FAZER ALGO SE AFASTAR.

Este gesto emblemático, embora ocorra também sem fala, é

frequentemente absorvido pelo fluxo da gesticulação, como o nosso “não” com o
indicador e de cabeça para os dois lados.
Agora vejamos todo o conteúdo da sentença e da gesticulação de Nasare-mãi.78
(gesto 19) não mata nada

[fgp1] (00:03:26.542)
ma awa*
“ɾɛ-jukʷa-ʔɪm

maʔɛ-kɛ=jɛ”

i-ʃawaʔɛ-pɛ

ITJ alguém

algo-AFF=HSY

3-marido-DAT

2SG-matar-NEG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[...]

‘“você não mata nada” para seu esposo (disse)’

O gesto emblemático de negação foi integrado como sufixo de negação da língua
de sinais ka’apor. Como podemos observar no gesto 12, a negação sincroniza com o
sufixo de negação. O fato de a negação ocorrer sempre como sufixo deve ter determinado
a posição do morfema na língua de sinais, que também ocorre como sufixo, como no
exemplo abaixo:

(sinal 14) MORREU-NÃO
78

URL: https://youtu.be/wdROcYJ_b8k?t=202
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MORRER

NEG

A ordem coincide com a ordem do ka’apor falado pois a em que a contrapartida
falada seria manɔ̃-ʔɪm ‘morrer-NEG’.

BOM/BONITO

O gesto emblemático para “bom/bonito” é um gesto de mão aberta que realiza uma
trajetória ipsilateral, a partir de uma linha média. O gesto é realizado em geral na parte
inferior do espaço de gesticulação.
(gesto 20) estou bem

ihɛ̃-katu
ihɛ̃
a-ʃɔ
jɛ
1SG-bem
1SG
1sg-estar HSY
~~~~~*
‘“Eu estou bem” diz-se (que disse).’

Pouco antes de escutarmos o começo da fala, a mão direta de Nasare-mãi se
posiciona no centro do seu espaço de gesticulação com a mão aberta. O golpe gestual é
realizado em sincronia com a silaba tônica de [kaˈtu].
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Após a narrativa, apresentarei mais um emblema ka’apor, para ‘cor’ (8.5).

SINAIS
São os itens lexicais das línguas de sinais, os gestos que se tornaram língua. Eles
apresentam um caráter composicional em sua estrutura interna, sofrem processos
morfológicos e combinam-se para formar unidades maiores, as sentenças. Do mesmo
modo que os emblemas, os sinais apresentam uma tendência à redução da iconicidade,
através da simplificação e da convencionalização. Por definição, as línguas de sinais são
totalmente independentes da fala, pois assumem seu lugar como meio de expressão.
Como relatei no capítulo 4, sobre as sociologias dos sinais, a forma mínima da
língua de sinais surge com as crianças surdas de pais ouvintes. São os “sinais caseiros”,
que podem difundir-se ou juntar-se a outros “sinais caseiros” de vizinhos ou parentes,
para então desencadear a morfogênese de “sistemas de sinais familiares” ou línguas de
sinais “locais”. A junção de vários “sinais caseiros” ou de “sinais locais” através da
concentração de surdos em instituições escolares gera as “línguas de sinais” nacionais
ou escolarizadas, que tendem a apresentar uma ideologia linguística similar às
ideologias linguísticas nacionalistas.

CONTINUA GESTUAIS

Estes tipos gestos foram organizados em continua gestuais por McNeill (2012:
4-11), que, basicamente se refere a três dimensões deles:
• A relação gesto-fala: quão necessária é a fala em relação ao gesto?
• Propriedades linguísticas/gramaticais: o quão “linguiforme” [language-like] é o gesto?
• Propriedade simbólica: o quão convencional é o signo-gesto em questão?
Diferentes gestos têm respostas específicas para cada questão. Voltamos aqui ao
problema esboçado no capítulo anterior, da indefinição da palavra “gesto”. A ação gestual
apresenta diferentes modos de expressividade, mas todos eles são designados como
“gestos”.

281
To begin, as the Continuum shows, the word “gesture” is problematic not
only because of the ragged aspects but also because it is seriously
ambiguous. It covers very different phenomena. (McNeill 2012: 4)
Na gesticulação a fala é estritamente necessária e vinculada ao gesto. As gesticulações
que apresentam gesto singulares, não são convencionais, nem apresentam características
linguísticas. Os gestos recorrentes têm contextos de usos que giram em torno de temas semânticos
comuns, pareados com a forma do gesto; portanto, existe um pareamento recorrente entre forma
e significados.
Os apontamentos e emblemas têm padrões locais de boa formação. Os apontamentos
indicam alvos espaciais externos ou abstratos, ao qual o foco da atenção deve se voltar. Os
emblemas são quase-sinais, no sentido em que funcionam como palavras ou sentenças, mas não
apresentam uma capacidade combinatória própria. Os sinais, por sua vez, são o fluxo de itens
gestuais convencionais, livres de sua conexão com a fala. A pantomima é o fluxo de gestos
inventados para serem figurativos em si mesmos, sem inventários convencionais.

TABELA 7 – SÍNTESE DE ALGUMAS DAS CATEGORIAS GESTUAIS, SEGUNDO SUAS DIMENSÕES
CONJUNTO SEMIÓTICO

ARRANJO TEMPORAL
ENTRE FALA E GESTO
[TIMING]

GESTICULAÇÃO

prevalece uma semiótica dual:
codificação, ao mesmo tempo,
imagética e linguística de uma ideia

golpe gestual
coexpressiva
sincrônicos

GESTOS
ENCAIXADOS NA
FALA

gesto é absorvido na sentença,
mudando a relação com a linguagem:
perde coexpressividade e apresenta o
sentido de um sintagma

gesto se insere/preenche
uma vaga na sentença falada

PANTOMIMA

reencenação ou reatuação complexa de
um evento ou de caracterização de um
ente

EMBLEMAS
E
APONTAMENTOS

codificado, padrões de boa formação

LÍNGUA
SINAIS

codificado, padrão de boa formação,
tendência a existirem contrastes

DE

e

GRAMATICALIZAÇÃO

fala
são

[0]

o próprio gesto tornase um constituinte da
sentença
[0]

o gesto e a fala perdem sua
relação temporal e a fala
pode estar completamente
ausente
independente da fala/ sem
fala

[0]
padrões
de
boa
formação, processos
morfológicos
de
modulação do sinal,
sintaxe espacial
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6.5. Transição
A forma dos gestos e dos sinais pode ser descrita de uma mesma maneira, como
determinado articulador executando certa ação em um alvo ou locação. Uma forma
arredondada do articulador mão quando executa a ação de posicionamento tendo como
locação alguma parte do corpo, vai caracterizar uma entidade: se a locação na frente do
olho, o jaguaretê (sinais 1 2 e 4), se for na frente do nariz, o caititu (sinal 11).
Os gestos e línguas de sinais operam uma espécie de fonologia semântica em que
os traços articulatórios agem sobre uma realidade virtual construída pelas ações. Pode-se
depreender de sua iconicidade determinadas técnicas de representação. O
posicionamento da mão para modelar partes do corpo, como que “fantasiando”
gestualmente o enunciador, será uma personificação. Nesta técnica e de tipos de
humanos, o corpo serve como um modelo ao qual a mão configurada em determinada
forma apresenta-se como um adereço. Esta parte do corpo colocada em relevo, bem como
sua forma, são a base imagética da personificação. A técnica da personificação é usada
para denotar animais, como nos sinais 1 a 4 (JAGUARETÊ),
Outra técnica de representação é a atuação, em que a execução de uma ação
esquemática é que apresenta a base imagética do gesto ou do sinal. Esta técnica serve para
denotar ações específicas ou os objetos aos quais às ações estão convencionalmente
associadas. No gesto 5, o falante emula a ação da subida pelo movimento das mãos,
Em outra técnica, a mão pode modelar-se para figurar um ente. Com esta
configuração de mão ela se movimentará e teremos a técnica de representação da atuação
analógica, onde a mão como um fantoche ou um boneco emula uma ação específica. Este
o caso do gesto 1, em que o corpo do gato é representado pela mão do falante, ao contrário
do gesto 5, em que as mãos agindo do falante eram signo das patas agindo da personagem.
A representação analógica foi chamada por linguistas de “classificadores de entidade”.
Por sua natureza intrinsecamente imagética, podemos sempre nos perguntar sobre
a motivação dos gestos e sinais, a questão das bases imagéticas: um indicador estendido
na frente do nariz, coarticulado com o encolhimento dos ombros, é a base imagética para
um tatu. Mesmo dos gestos e sinais mais abstratos podemos depreender bases imagéticas
abstratas, metafóricas. O gesto recorrente de palma para cima quando a mão se localiza
em uma região mais ipsilateral do espaço gestual, figurará que as mãos não têm nas
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palmas um objeto ou um tema (como no gesto 14), ou requisitarão uma pergunta (gesto
15). O gesto convencional de negação (gestos 18 e 19), que também são sufixo na língua
de sinais, apresentam uma trajetória distal, levando para longe de si um tema ou
entendida. Este movimento centrípeto, como uma espécie de pequeno arremesso, é base
imagética da ideia de negação.
Tanto o gesto recorrente de palma para cima (11 e 12), como o emblema/sinal de
negação (gestos 17, 18 e sinal 14) são atuações metafóricas, quanto à sua técnica de
representação. São metáforas conceituais, pois através de atuações concretas apresentam
relações abstratas, como inexistência, pergunta e negação.
Por serem modalidades de representação espacial, os gestos e sinais – como outros
fenômenos espaciais da linguagem – apresentam sempre uma perspectiva, ou ponto de
vista a partir do qual o ser ou o evento são figurados, e uma escala, se os gestos e os sinais
apresentam o evento ou a entidade de uma escala reduzida ou magnificada. De modo
geral a perspectiva se divide em um olhar distanciado, no ponto de vista do observador,
onde o evento ou a entidade é figurada em uma escala reduzida, ou de uma perspectiva
do interior do evento ou da entidade, o ponto de vista da personagem, em que o corpo
do narrador se coloca na cena ou na personagem que é representada na escala de seu
corpo.
Além destas definições que se referem à forma dos sinais e gestos, seus traços
articulatórios e imagéticos, há algumas questões quanto ao desenrolar temporal da ação
corporal enunciativa. A posição inicial da qual um gesto parte é uma postura de repouso,
em que não há ativação dos articuladores. Uma unidade de gestual é a atividade cinética
do articulador desde que parte do repouso, realiza a parte expressiva e, então, retorna ao
repouso. Durante a unidade gestual articulação apresenta-se tensa, mostrando a ativação
explícita do articulador, com suas variações, realizando um ou mais sintagmas gestuais.
É uma espécie de “frase fonológica gestual”
O sintagma gestual é definido por cada golpe gestual que cria um uma ação com
saliência visual, como uma sílaba visual. Em geral, é uma unidade com sentido específico,
podendo ser simples, realizando apenas um padrão de movimento, ou complexo,
apresentando repetições, padrões de movimentos diferentes, entre outras variações.
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A primeira fase do sintagma gestual é a preparação, que corresponde à
movimentação do articulador até a posição do golpe gestual. Pode partir do repouso (sem
tensão) e de retrações parciais ou de outros golpes gestuais. Em preparações que se dão
entre sintagmas de movimento dentro de uma mesma unidade de movimento, a
deformação de uma configuração de mão já se sobrepõe à formação de outra, formando
movimento epentéticos.
A fase do golpe gestual é o núcleo perceptivo e semiótico do movimento. Já foi
chamado de fase expressiva (Kita, Van Gijn & Hulst 1998). O golpe gestual apresenta
uma tensão constante durante sua articulação. Isto significa que a tensão da mão se
mantém estável e ativada, explicitando sua função enunciativa. Há diferentes padrões de
movimentos possíveis na fase do golpe, em oposição às trajetórias simples da preparação
e da retração. Por isso, o golpe gestual é caracterizado como variável. Tanto o sinal para
JAGUARETÊ

(sinais 1-4) e de CAITITU (sinal 11) quanto a gesticulação de cuia de Sarumã-

ru (gesto 11) são “golpes estáticos” ou “golpes de sustentação”, por não apresentarem
nem um deslocamento dos articuladores nem um movimento interno aos articuladores. O
sinal

NOITE

(sinal 12) e o emblema para ‘acabar (gesto 17) apresentam um golpe de

aproximação das mãos até encostarem uma na outra com movimento retilíneo, com as
duas mãos em simetria inversa – as duas se configuram da mesma forma e vão uma em
direção à outra. O gesto que figura o tatu bebendo na raiz do cajueiro apresenta
movimentos circulares iterativos representando analogicamente a ação (gesto 11). Nos
dois casos os golpes não são estáticos.
Os momentos de sustentação são aqueles em que há uma diminuição do
movimento. Pode vir antes do golpe gestual, para sincronizá-lo com a fala ou depois do
golpe e prolongando-o perceptualmente. É a única fase que apresenta interrupção ou
diminuição de movimento. Embora o movimento cesse, a tensão típica da fase expressiva
se mantém e a configuração da mão continua sustentada.
A fase de retração é o movimento de retorno à posição de descanso. Esta fase
pode ser realizada de maneira parcial, demorada ou rápida. Diminuição progressiva da
tensão articulatória, que leva a uma desarticulação da configuração de mão. Uma
interrupção é a perda de fluidez, interrupção no fluxo do movimento dos articuladores.
Feita a descrição da forma articulatória, da motivação icônica desta forma, é
possível separar alguns tipos específicos de gestos, segundo o arranjo temporal do seu
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desenrolar em relação à fala e de suas características como signo. Quanto ao arranjo
temporal, gesticulação é a atividade gestual que ocorre de forma sincrônica e ligando-se
referencialmente com a fala. Os gestos enquadrados na fala ocupam intervalos da fala,
ocupando a sintaxe da sentença falada, e os gestos-alvo são colocados em primeiro plano
por palavras como dêiticos que elicitam o olhar do interlocutor para as mãos.
Quanto ao caráter convencional, existem os gestos singulares, que apresentam
formas idiossincráticas, sem padrões de boa formação. Os gestos recorrentes que
apresentam um pareamento entre forma e significado em que alguns apresentam uma
distribuição quase mundial, como os gestos com a palma para cima. Os gestos dêiticos
(ou apontamentos) apresentam determinantes universais, como terem um alvo para o
qual uma parte do corpo fica protuberante criando um vetor; entretanto, os apontamentos
apresentam especificações cultural, de forma similar aos emblemas. Os gestos
emblemáticos são itens lexicais de inventários convencional de grupos específicos. Ao
fim deste continuum, estão os sinais que são palavras gestuais, que compõem as línguas
de sinais.
As definições expostas acima permitem inquirir sobres os determinantes das
formas – tanto a material como a figuração – dos sinais e gestos. Possibilitam igualmente
descrever o desencadeamento sequencial dos sinais e gestos, especialmente importante
no caso dos gestos que interagem com a fala. Por fim, tendo em conta os diferentes tipos
de gestos, é possível entender melhor a diversidade dos fenômenos gestuais.
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7. A narrativa
Apresento a seguir dois fragmentos de transcrição da história de Aé pelo mesmo
narrador, Valdemar, uma versão falada e outra, sinalizada. As duas foram gravadas em
2014. A primeira versão, a falada, foi gravada por inciativa de Valdemar junto com vários
jovens da aldeia Xie, que encenaram o mito antes dele narrar. A versão em sinais foi
encomendada por mim, gravada alguns dias depois.
Após as versões transcritas, comento alguns aspectos dos gestos e sinais ka’apor,
referindo-me também a outras versões da mesma narrativa, ou a outros exemplos em
sinais. Um mesmo evento pode ser narrado de diferentes modos, a depender perspectiva
e do foco e das decisões tomadas durante sua codificação ou das escolhas durante a
execução da narrativa.
Em uma narrativa tradicional, há um estoque de unidades imagéticas, segmentos
narrativos, que acionam nos falantes-gesticulantes formas gestuais. Apesar da
estabilidade relativa dos eventos na narrativa, de um narrador para o outro, diferentes
aspectos imagéticos de uma mesma ação podem ser escolhidos para serem codificados na
imagética gestual. Isto acontece não só por variações no enredo, na ordem, mas por
escolhas na codificação de um evento. Por isso, o uso de uma mesma narrativa com
diferentes executores é interessante para captar as variações idiossincráticas e
recorrências entre as formas gestuais.
Utilizei o mito de Aé como um “conceito comparativo” interno à língua, isto é,
uma narrativa padrão que poderia explicitar recorrências gestuais entre diferentes
narradores. Com uma mesma narrativa executada através de diferentes contadores é
possível observar recorrências gestuais e linguísticas. Este método foi similar ao que
McNeill (1982; 1992: 365-374; 2005: 261) propôs para seus estudos: recontagem do
desenho animado entre falantes de diferentes línguas, para analisar sua gesticulação.
Entretanto, na proposta de McNeill, aplicada em várias línguas diferentes, a narração é
uma recontagem de um desenho animado que o pesquisador expõe, para diferentes
línguas e tipos específicos de falantes (como afásicos, crianças entre outros). No caso da
narrativa de Aé, o estímulo já é conhecido e precede os narradores.
Não fui eu quem escolhi o mito analizado. Valdemar, morador da aldeia Xie, me
apresentou Aé, que eu conhecia bibliograficamente, quando decidiu fazer uma encenação
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teatral da história deste jaguar-gente com os jovens da aldeia. Foi uma criativa de
Valdemar, além de liderança, diretor. Em seguida, Valdemar contou para os presentes a
história toda de Aé em ka’apor falado. Sabendo que Valdemar é considerado um
sinalizador regular, alguns dias depois pedi-lhe para me contar em sinais a história de Aé.
Este mito tem um poder próprio e tomou conta da atenção de outros etnólogos,
analisado no livro de Huxley (1957: 226-243), na tese de Laraia (1986: 275-277) e na
dissertação de Teixeira (1994). O mito, em sua versão dos dois subgrupos tenetehara
(Tembé e Guajajara), povos vizinhos dos Ka’apor, ocupa posição de destaque no início
do segundo volume das Mitológicas (Lévi-Strauss 1967: 25-28).
O mito escolheu os etnólogos por sua temática canibal e Valdemar escolheu-o
para eu gravar. Depois de alguns anos, percebi que este mito poderia ser usado para a
análise dos gestos. O resultado foi bom, pois alguns fenômenos interessantes que eu me
preocupava em descrever estão presentes nas versões falado-gesticuladas que coletei.
Utilizei as versões faladas e sinalizadas de Valdemar como base para a análise exposta
no capítulo 7. Outras gravações foram usadas, principalmente da língua de sinais. Citoas, com seus respectivos hiperlinks, quando necessário.

data
05/06/2014
11/06/2014
29/08/2018
12/10/2018
21/10/2018
15/11/2018

TABELA 8 – VERSÕES UTILIZADAS
narrador
URL
Valdemar
https://youtu.be/GZjl9dRbLoY
Valdemar, em sinais
https://youtu.be/ltuSbKYQBP4
Kahari
Naji/ Nasare-mãi
Quintino
Mati/ Sarumã-ru

https://youtu.be/I-kelOum9cA
https://youtu.be/wdROcYJ_b8k
https://youtu.be/Mzi40PYM6zQ
https://youtu.be/1E4zP7l1090

Realizei a transcrição das narrativas em ELAN com auxílio de vários Ka’apor. No
caso da versão falada principal, como já mencionei, a transcrição foi realizada com Jamoi.
Jamoi é filho de Valdemar, o narrador. Conferi algumas sentenças com outras pessoas
também.

A história de Aé é uma explicação da origem da arte plumária. Antigamente, os
Ka’apor caçavam um tipo de jaguar encantado, chamado Aé, que tinha ossos azul-verdes.
Com a ossaria dos Aés, os Ka’apor faziam miçangas para se embelezarem. Todavia, era
necessário ser um caçador atento e sabido de onde flechar Aé. Certo Ka’apor, incentivado
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por sua esposa que desejava muitas contas, foi esperar Aé. Perguntou para um prático da
arte de matar Aé como era. Deveria fazer um mutá em um pé de jupuúba, pois neste tipo
de árvore o Aé vai, em noites de luar, junto com o vento para coletar o doce néctar que
escorre das flores.
Depois de informado, o Ka’apor foi até uma jupuúba, esperar em seu mutá. Foi
em vão, pois afobou-se e acertou no ombro de Aé, e não na parte mole do jaguar. O jaguar,
que é gente, pegou sua borduna e caceteou a cabeça do caçador que caiu morto no chão.
Aé levou o caçador para sua aldeia, localizada no subsolo, cuja entrada é uma pequena
porta, como de inseto, em um morro. Lá ficou em resguardo e convidou seus concidadãos
Jaguares a comerem o Ka’apor.
Os parentes do caçador sentiram falta e foram ter com um pajé. O pajé, ao
conversar com os espíritos-auxiliares, os tupiuaras, informou que o morto estava na aldeia
subterrânea dos Aé e que podiam cavar até lá para se vingarem. O irmão do morto vai até
lá, onde encontrar Aé na rede. Diz que veio para aprender como deveria cantar e dançar,
em comemoração a ter matado um “Cabeça-Preta” (isto é, um Ka’apor).
Aé fica ressabiado, mas ensina o estrangeiro. Apresenta-lhe sua cultura: a
plumária, vestindo o irmão vingador com cocar, braçadeiras e tudo mais. Enquanto o
irmão estava treinando o canto do matador dos Aé, o Suçuarana matador dorme e o
Ka’apor caceteia a cabeça dele.
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7.1. Versão falada

GLOSA

~RED
1SG
2SG
1PL
2PL
33SG
3PL
CAUS
COLL
DAT
DEI
DRC
SOBRE
IPFV
INT
INTR
ITJ
NEG
NMLZ
PFV
INTENS
INTENS

definição
reduplicação
1ª pessoa singular
2ª pessoa singular
1ª pessoa plural
2ª pessoa plural
3ª pessoa
3ª pessoa singular
3ª pessoal plural
causativo
coletivo
dativo
dêitico
espécie de modalidade directiva,
indica intenção ou propensão
posposição de contato, tema ou
motivo
imperfectivo
intensificador
intransitivizador
interjeição
negação
nominalizador
perfectivo
intensificador
intensificador

morfema
~
aɾɛjapɛu-~o-~∅
aʔɛ
...
mu-ta
-pɛ
sɛ~ʃɛ
=kɪ ̃
-ɾɛhɛ, ɛhɛ
=ɾĩ
-katu (verbo); -tɛ (nome)
ju...
-ʔɪm
-mɛʔɛ̃~-ɛ̃
=ʔɪ
-hũ
-(k)atu

(1)
ɛː
preparação com preenchimento de voz
‘Éé...’
Olhar: para o chão,
(2)
pɛhɛ̃-pɛ a-panu-ta
2pl-dat
1SG-contar-FUT
aɾahã-ta
a-mɛʔɛ̃-ja
então-FUT ANA-NMLZ-assim

pɛhɛ̃ pɛ-panu
2pl 2PL-contar

pɛ-ʃɔ-ʔɪ
2pl-estar-pfv

tĩ
também

‘Para vocês eu vou contar, então desta forma no futuro assim vocês vão ficar contando
também.’
(3)
aɛ-ɾɛhɛ-haɾ-kɛ
| a-panu-ta
aé-sobre-NMLZ-AFF 1sg-contar-fut

akɔ
aqui
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‘Sobre o Aé eu vou contar aqui.’
(4)

(fgp1)
aɛ

aé
ME:

(fgp2)
ɪman-kɛ
antigo-AFF

‖

jamɔj
Jamɔj

“aja tiki”

jamɔj

“é assim”

Jamɔj

~~~~~**

~~~~~**

‘Aé, antigamente... Jamɔj: “é assim”, Jamɔj.’
(fgp1) Apontamento pronominal concreto, com movimento no pulso: no golpe gestual o
indicador (mão esquerda) executa uma trajetória curvilínea em direção ao que é apontado, este
movimento é articulado pelo pulso – é uma forma comum de apontar em ka’apor. Sincroniza
com a primeira sílaba do nome de Jamɔj.
(fgp2) Re petição do apontamento pronominal. O segundo apontamento é reduzido, menos
saliente motor- e visualmente, não tendo o movimento curvilíneo de golpe gestual, só o
movimento de preparação em que a mão sai da posição de descanso, na canela de Valdemar,
para apontar numa posição mais baixa para Jamɔj; igualmente sincroniza com a primeira sílaba
do nome do filho de Valdemar.
(*) Duas unidades gestuais diferentes, pois a mão retorna ao repouso.
Este gesto, executado duas vezes, é um gesto conativo, pois elicita a atenção do receptor. Sua
função também é fática, no sentido de “Prestai-me os ouvidos” (Jakobson 1960).
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(5)

(fgp3)
maʔɛ|
hes

(fgp4)
a-ja
assim

kaʔapɔɾ-ta
ka’apor-PL

aɛ-kɛ=jɛ |
Aé-AFF=HSY
maʔɛ|
hes

aɛ
Aé

maʔɛ
hes

(fgp5)
awa
hes

awa|
hes
***

awa|
hes

awa
pessoa

anam-ta= jɛ
família-PL=HSY
~*****

∅- jukʷa

iʃɔ-kɛ= jɛ
3-matar
3.estar-AFF=HSY
~~~***
‘Assim, eram os Aé que... gente.. a gente... a família da gente, diz-se que os ka’apores, é... diz
que ficavam matando Aé.’
(6)

(fgp6) 00:02:11.859

(fgp7) 00:02:13.827

maʔɛ
‖ maʔɛ-ɾɛhɛ‖ iɾaiɾupɛ-putɪɾ-kɛ
u-ʔu
i-ʃɔ
hes
HES-sobre
faveiro-flor-AFF
3-comer 3-estar
~~~** ~ ********
~~~~***
‘É... Sobre aquilo...(os Aés) ficavam comendo a flor de faveiro.’

(fgp8) 00:02:15.619
jɛ
hsy

Os dois primeiros gestos, são, assim como a fala, hesitações. São apontamentos hesitações. O
primeiro (fgp6) é o mais relaxado (sem o tônus marcante que caracteriza a gesticulação) e vem
de uma automanipulação anterior (coçando as costas). É um rápido apontamento para cima, com
o olhar também acompanhado para cima, quase rítmico.
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(fgp8) apresenta um gesto de modelamento (como segurando a flor, modelando seu tamanho)
(7)

(fgp9) 00:02:17
aɛ
ʔu-atu
jɛ
Aé
comer-bem
hsy
**
‘Diz que Aé gostava de comer.’
(8)

(fgp10) 00:02:21
maʔɛː ‖
hes
~~~~****
(fgp10): é um gesto que se associa a uma hesitação: o gesto não apresenta uma forma icônica
específica; parece um gesto abortado: a mão se prepara com os dedos flexionados e realiza um
golpe mais saliente que abre as mãos, Valdemar olha para cima: nesta hesitação podemos ver
que Valdemar ia preparar uma sentença relacionada ao patamar das árvores por onde caminha
Aé. Então, Valdemar muda a imagem a ser transmitida e passa para uma explicação sobre o
artefato que se fazia com os dentes de Aé.
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(fgp11) 00:02:24-5

(fgp12)

maʔɛ-ɾã(ĩ)
maʔɛː|
puʔɪɾ-ʔã
ŋã ∅-ɾɛkɔ ǀ
HES-den(te)
hes
jóia-cópia
3pl 3-ter
~~~~~********************************************
haĩ
hɔwɪ jɛ
tĩ
hɔwɪ
aɛ
aɛ-ɾaĩ
3.dente
azul HSY também azul
Aé Aé-dente
*********************~~~~~~*********************
‘Ãã... dente de coisa... eh... Como cópia de miçanga eles tinham (os dentes).’
Os dois gestos são feitos em uma mesma excursão.
(fgp11): tem configuração de mão de traçado e (fgp12) configuração de mão de tamanho como
abertura da mão (como segurando o dente) e outra gesto de cor
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(9)

(fgp13)
Este apontamento se refere à ‘3PL’, na fala ŋã, por isso é um apontamento difuso, como
mostrando várias pessoas, contrasta com o apontamento vocativo de Jamɔj, que se refere ao
ouvinte (~2SG).

ɛɾɛhɛ
amɔ̃-ta
por.isso outros-PL

katu
bonito

ŋã
3PL

sak=jɛ
ver=HSY

~*************

∅-jukʷa-atu-ɛ̃-ta

∅-jukʷa-atu-ɛ̃-ta

jõ̌ː

∅-jukʷa-katu

jɛ

tĩ

3-matar-bem-NMLZ-PL 3-matar-bem-NMLZ-PL só
3-matar-bem
hsy
também
‘Era por isso que os outros olhavam o bonito (=gostavam, achavam belo); os bons matadores,
eram só eles os que matavam (Aé) bem.’
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(10)

(fgp14)
Repetição do gesto delineador de (fgp11)
CM: traçado
a-ja-ta

maʔɛː

aɛ-ɾaĩ-kɛ

∅-m-uhɪk-hũ=jɛ

?-assim-fut
hes
Aé-dente-AFF
3-caus-completo-INTENS=HSY
~~~~~S1***********/S2*********************[...]

‘Assim. É... Com dente de Aé que enchiam (o pescoço), diz-se que.’
*pescoço repleto
(11)

(fgp15)
ɛɾɛhɛ

a-ja

amɔ̃-kɛ

naĩ

jɛ=ʔɪ

por.isso
~~~~~**

assim

outro-AFF

IRR

HSY=PFV

‘Por isso que outro (um outro homem) cogitou (de ir caçar Aé).’
(fgp15) gesto rítmico ao mesmo tempo que o conectivo ‘por isso’
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(12)

(fgp16)
maʔɛː m: aɛ-ɾãj-kɛ
kɔ
hes
hes Aé-dente-AFF aqui
olhar: se direciona ao alto durante toda a sentença
~~~~*******
‘É.. Este dente de aé aqui.’
Em (fgp16), um rápido apontamento ao alto sincroniza com “dente de Aé”.
(13)

(fgp17)
maʔɛ “mija
aɛ
∅-jukʷa-ha”
hes
como?
Aé 3-matar-NMLZ
‘É, como que é que mata aé?’
Em (fgp17), temo sum apontamento rápido para um interlocutor imaginário (uma segunda
pessoa dentro deste discurso citado), a que a pergunta se dirige. O posicionamento deste
interlocutor virtual é retomado em (fgp18).
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(14)

(fgp18) apontamento
“mija”
como?

amɔ̃
janɛ*- kaʔapɔɾ-pɛ janɛ-anam-pɛ
outro HES- ka’apor-DAT 1PL-família-DAT
~~~****
‘“Como que é?” Para o coiso diz, para outro algum para nós Ka’apor, para nosso povo (isto é,
para outro homem ka’apor, ele perguntou).’
maʔɛ-pɛ
hes-dat

jɛ
hsy

amɔ̃
outro

O gesto (fgp18) é um gesto pronominal, de segunda pessoa para o personagem. Nele é retomado
o mesmo mapeamento dêitico do interlocutor a quem a pergunta do personagem é dirigida. Esta
segunda pessoa apontada em (fgp17) e (fgp18) não aparece como segunda pessoa na
codificação dafala nas linhas de sentenças orais em (13) e (14). A forma pronominal da da fala,
só aparece na linha (17): nɛ 2SG. A segunda pessoa codificada nestes gestos é interna à
narrativa, um espaço virtual. Esta segunda pessoa é explicitadana fala “era um ka’apor, nosso
povo”. Este ka’apor a qiue a pergunta, presente nas linhas (13), (14) e (17) se dirigem é o
ka’apor marupiara, aquele que sabe caçar bem Aé.
(15)
a-mɛʔɛ̃
a-ja
i-pɛ
ana-nmlz
assim 3-dat
‘Assim que foi (que disse) para ele.’
(16)

(fgp19) 00:02:50.549
“aɛ-ɾaĩ
kɔ” =jɛ
Aé-dente aqui= HSY
‘Eh... “Aqui o dente de Aé.” diz-se.’
Apontamento para cima, quando fala ‘Aé’.

ɛ

Em (fgp19), temos outro gesto de deixis pronominal, uma réplica do gesto de (fgp16). Enquanto
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o gesto de segunda pessoa se dirige a um interlocutor – que é o recipiente da pergunta, tornado
explícito na fala na próxima linha (17) – o gesto de (fgp19) é um pronome de terceira pessoa,
“aquele que fica pelo alto”, no caso Aé, o objeto da pergunta.
(17)
“mija nɛ
como? 2sg

“hɛ̃a”
“tá”
olhar para cima
‘“Como você como é o matar de Aé? [ou “como é o teu matar de Aé”]” diz-se “tá bem”.’
aɛ
Aé

∅-jukʷa-ha”= jɛ

3-matar-NLMZ= hsy

(18)

(fgp20) 00:02:56.000

maʔɛ mɪta
hes
mutá
~~~~**

ihɛ̃
1sg

maʔɛ mɪɾa-ʔɪ
hes
árvore-haste
~~~~~~ ***

(fgp21) 00:02:57.248

a-mujã
1SG-fazer

inɔ
3aux.

ɛhɛ:
3.sobre

iɾaiɾupɛ-ʔɪ-ɾɛhɛ
faveiro-haste-sobre

‘Eh... “Eu coloquei mutá tronco da árvore, no faveiro.”’
(fgp20) e (fgp21) se referem, respectivamente, ao mutá e ao lugar em que o mutá se apoia. (fgp20)
é um apontamento par aonde o mutá fica. O ponto de ênfase do gesto é as pontas de dedos, que
são a extremidade dêitica que aponta. (fgp21) é um posicionamento/apontamento do lugar em que
o mutá está na árvore. O ponto saliente da mão aqui é a palma que indica um “posicionamento”
(movimento direcional da palma como indicando localização) do mutá. O gesto distal é coerente
com o verbo auxilia

(19)
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(fgp22) 00:02:59.743:
a-mɛʔɛ̃-putɪɾ
ana-nmlz-flor

(u-)ʔu-atu
comer-bem

pe
lá

(i-)ʔãj
estar.pendurado

| olhar se direciona para o alto |
~~~~~**

‘“A flor daquela come de pé, lá na posição vertical.”’
(fgp22) apresenta duas dimensões: a primeira é que ele é um especificador de tamanho e
forma com a configuração de mão em anel e, a segunda, a dêixis, que indica que o objeto
de forma arredondada localiza-se no alto
(20)

(fgp23)
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(fgp24) 00:03:01.931
“mija-ɾahã?”
como-SR
~~~***

“jahɪ-wɛɾa-ɾahã
lua-brilho-SR
~~****

kɪ”
̃
DRC

‘“Quando?” “Vai ser quando o lua estiver brilhoso.”’
(21)

(fgp25) 00:03:05.117
jupuʔɪ-putɪɾ
amɔ̃
jupuúba-flor
outro
**
‘[Moro:] é flor de jupuúba (que Aé come, diz Moro corrigindo Valdemar)
[Valdemar:] Flor de jupuúba é outra (que Aé come).’
(Moro:) jupuʔɪ-putɪɾ
jupuúba-flor

(22)

(Valdemar:)
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(fgp26) 00:03:07.432
a-mɛʔɛ̃-ja-ʔɛ̃-ɾɛhɛ
ana-nmlz-assim-nmlz-sobre

mɪta
mutá

ihɛ̃
1sg

a-mujã
1SG-fazer

inɔ-kɛ
aux-pass

~~~************
‘“Sobre uma parecida com esta que faço o mutá.”’
(23)

(fgp27) gesto rítmico
(00:03:11.401)
maʔɛː ‖
hes

jahɪ-wɛɾa-ɾahã
lua-brilho-SR

retração

pɛ
então

(fgp28) apontamento celestial
(00:03:13.493)
maʔɛ-atu
coisa-bem
~**

tĩ
também

ʃɛ
ɪwa-kuʔa-pɛ
warahɪ tuɾ
dei céu-cintura-LOC sol
3.vem
~~*****
‘Eh... quando o lua está brilhoso, então coisa bem, ali no bojo do céu o sol (>lua) chega.’
(f27), aqui, o gesto rítmico é influenciado pela dêixis, presente no sintagma gestual seguinte
(fgp28) que é um apontamento celestial, que indica a posição da lua no céu no momento. Esta é
a forma tradicional de contar a passagem do dia, sendo recorrente como um gesto adverbial da
gesticulação.
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(24)

retração
(fgp29) 00:02:15
parcial
‖ pɛ
awa ∅-haɾɔ̃
pɛ
ɪwɪtu-hũ
então gente 3-esperar então vento-INTENS
~ ******************~~~~**********

(fgp30) 00:03:15

(fgp31) 00:03: 18 sustentação pré-golpe
ɪwɪtu-namɔ̃
vento-junto

pɛ
tuɾ-ha
então 3.chegar-NMLZ

o gesto seguinte (fgp29) está na mesma unidade gestual de (fgp28), entre eles houve uma
retração incompleta
‘“Então a gente espera; então venta muito e junto com o vento é a chegada (de Aé).”’
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(25)

(fgp31)00:03:19
%som do vento
*************

(fgp31)00:03:20
aja-hũ
assim-INTENS
S2*

(S2)00:03:20

tuɾ
3.chegar

‘“VVVVVVvvv! É assinzão que chega.”’
(26)

(fgp32) 00:03:21
tã
pɛ-hũ
tuɾ
u-ãj
ideo
dist-int
3.vir 3-estar.vertical
**
‘TÃ! Assim que veio.’
(27)

(fgp33) 00:03:23
awa
∅-haɾɔ-̃ atu
3-esperar-bem gente
~******
‘“Espera-se bem.”’
Gesto: enquanto fala ∅-harɔ̃-atu, Valdemar emula uma ação de segurar arco e flecha
(28)
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(fgp34?) 00:03:25

∅-jɪŋɔ̃-ai-ʔɪm
3-flechar-ruim-NEG
~**
awa
gente

(fgp35) 00:03:26
awa
gente

(fgp36) 00:03:27

tĩ
também

∅-jɪngõ-ai-ɾahã

aɛ-tɛ-ta awa-kɛ-ɾɛhɛ
3-flechar-ruim-SR aé-?-fut gente-aff-loc
~****
~**
‘“A gente não flecha mal. Caso a gente fleche mal, é o Aé que pode vir na gente.”’
3 gestos rítmicos
(29) sem gesto
juŋʷatɛ-ja-h̆ũ
saka-ha
jaguar-assim-INTENS parece-NMLZ
‘“(Aé) se parece com jaguaretezão.”
(sem gesto)
(30)
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(fgp 37) 00:03:27
kuja-ʔɛ̃-pɛ
kuja-ʔɛ̃-pɛ=jɛ
∅-manɔ̃-ha
este-nmlz-dat
3-morrer-NMLZ
este-NMLZ-DAT= HSY
~~~~~~~~~~~~~********************************
maʔɛ ʃuʔa-mɛmɛk-a-pɛ
∅-manɔ̃-ha-kɪ ̃
HES
quadril-mole-NMLZ-LOC 3-morrer-NMLZ-DRC
*****************
‘“Este aqui é o morrer (local por onde se mata), diz-se que... ãã... Na parte mole dos quadris vai
ser o morrer de Aé.”’
gesto de apontamento no corpo
(31)

(fgp 38) 00:03:35
pɛ
kɔ
a-ja
pɛ
a-jɪngõ
a-ʃɔ
então aqui assim então 1SG-flechar 1SG-estar
~**
‘“Então, aqui é assim, então eu fico a flechar.”’
um gesto rítmico
(32)
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(fgp 39) 00:03:36
ihɛ̃ a-jɪŋɔ̃
a-ʃɔ
ihɛ̃
1sg 1SG-flechar
1SG-estar 1sg
~~***
‘“Eu, eu flecho.”’
gesto de apontamento dêitico: para primeira pessoa
(33) sem gesto
a-jukʷa-ta-ɾahã
1sg-matar-fut-sr
‘“Quando eu vou matar. ”’
(34) sem gesto
“hãj” “ihɛ̃-ta
amɔ̃
kɔʔĩ”
tá
1sg-fut
outro amanhã
‘“Tá. Eu também/outro (aé vou matar) amanhã.”’
(Isto é, o perguntador respondeu que, assim como o que estava ensinando a caçar Aé, ele
também seria outro flechador de Aé no dia seguinte.)
(35) sem gesto
“ihɛ̃-kɛ
a-putaɾ
1sg-aff
1SG-querer

tipɛ̃
frust

ã
?

a-ʃɔ
1SG-estar

aja
jɛ
amɔ̃-kɛ
naĩ
assim hsy outro-AFF fictício
‘“Eu estava querendo em vão (pois não sabia matar).” Assim que diz-se que o outro disse
possivelmente (isto é, especulando para matar Aé)’
(36) sem gesto
“ajeee
naĩ ‖
ɛɾɛ-ɾahã”
ééé
fictício pode.ir-SR
‘“Éeee, pode ser assim. Pode ir.”’

jɛ
hsy
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(37)

(fgp 40) 00:03:47

(fgp 41) 00:02:48

pɛ
jɛ‖
então hsy
~*

aɛ
Aé

ʃɛ
dei
~**

amɔ̃
outro

mae̯
hes

jupuʔɪ-putɪr
i-ʔãj-kɛ ǀ
i-ʔãj=ɾiki
jupuúba-flor 3-estar.vertical-AFF 3-estar.vertical=?
‘Então diz-se. Aé... “ali (há) outra eh... flor de jupuúba na vertical. É ali que está na vertical.”’
(fgp 40 e 41) são apontamentos locativos >
(38)
“a-mɛʔɛ̃-ɾɛhɛ
aquele-sobre

mɪta
mutá

a-mujã-ta
1sg-fazer-fut

a-hɔ”
1SG-ir

jɛ
hsy

(fgp 42) 00:03:54
ɔ-hɔ
ɛhɛ
jɛ
3-ir
3.sobre hsy
~*
‘“Naquela (árvore) que eu vou para fazer mutá”, diz-se. Então, foi fazer mutá nela.’
Gesto: de trajetória de ida com <ɔ-hɔ>
pɛ
então

(39)

mɪta
mutá

∅-mujã
3-fazer

308

(fgp 43) 00:03:55
pɪtun-ɾăhã̆ ɔ-hɔ
escuro
3-ir
~~~****
‘Então, de noite, ele foi, foi.’
gesto de trajetória com ɔ-hɔ
pɛ
então

nãij ɔ-hɔ
??
3-ir

jɛ=ʔɪ
hsy=pfv

nãj jɛ
?? hsy

(40)

(fgp44) 00:03:59

pɛ
então

ihɔn ‖
3.ir

(fgp45) 00:04:00

uʔɪ-kakʷaɾ-kɛ
∅-ɾahɔ jɛ ‖
flecha-maço-AFF 3-levar hsy
~~~~*****~~~~~~~*********~~

309

(fgp46) 00:04:00
ihɔn ihɔn u-ĩ
ami
3.ir
3.ir
3-estar.sentado dúvida
**
‘Foi, então. Levando um maço de flecha, foi, foi acocorar-se (esperar Aé)’.
A fala da linha (40) se divide em 3 unidades entoacionais: a primeira sem gesto /pɛ ihɔn/ ‘então
foi’; a segunda unidade entoacional apresenta dois gestos /uʔɪ-kakʷaɾ-kɛ ∅-ɾahɔ jɛ/: o primeiro
gesto (fgp44) é concomitante com o maço e emula um agarre do feixe de flechas, a mão
esquerda que modela um maço nem se retrai e em seguida parte para uma outra excursão
(fgp45), que é concomitante com /∅-ɾahɔ/ ‘3-levar’ com um gesto de trajetória e se repete com
o primeiro /ihɔn/ ‘3.ir’.
distância entre as mãos é o tamanho (diâmetro do maço de flechas)> distância para tamanho
(41) sem gesto
ɔ-hɔ u-ĩ
tipɛ
3-ir
3-estar.sentado fru
‘Foi acocorar-se, em vão.’
(42) sem gesto
pɛ
aja-ha
então assim-NMLZ
‘Então assinzado, eh...’

ã
?

maʔɛ:
hes

(43) sem gesto
aɛ
aɛ-kɛɾuhũ
tuɾ
jɛ
Aé Aé-grande 3.vir hsy
‘Aé, Aé grandão diz-seque chegou.’
(44)
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(fgp47) 00:04:14
%som.vento

ɪwɪtu-hũ
vento-INTENS

jɛ=ʔɪ
hsy=pfv

******
sɛ
ali

ʃɛ
dei

ɪwa-kuʔa-pɛ
céu-bojo-LOC

waɾahɪ
sol

tuɾ
3.vir

aja

‘VVVVV ventou bastante daí. Ali ali no bojo do céu o sol (sic: lua) chegou.’
gesto de trajetória
(45)
uwɪɾ
ɛhɛ79
3.vir 3.sobre
‘Veio nela (na árvore)’
(46)
pɛ
aja-ha
então assim-NMLZ
‘Então assim, eh...’

79

maʔɛ:
hes

Esta sentença está difícil de escutar, portanto a transcrição é duvidosa.
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(47)

(fgp48) 00:04:26
awa
gente

nã
hes

maʔɛ
hes

(fgp49) 00 :04 :27.661
pɛ-ʔɛ̃-ja
aquele-assim

∅-jɪŋɔ̃
3-flechar

tipɛ
fru

ã
?

(fgp50) 00 :04 :28.757

kuj-ɾaʔɪɾ-pɛ
maʔɛ:
maʔɛ-kɛ ɲa
cuia-dim-loc
hes
hes
~~~~~~~~**************/****~~
fgp49
fgp50
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(fgp51) 00:04:29.647

(fgp52) 00:04:30.377

jupuʔɪ-putɪɾ
%inspira
∅-jamĩ~jamĩ-hũ=jɛ
jupuúba-flor 3-espremer~RED-INT=HSY
**********/S2*****~~~~~~~~~******

(fgp53) 00:04:31
ɛi
ɛiɾ-atu
HES
mel-bom
~~~**-.-**

(fgp54) 00:04:31
ʔu
3.comer

ʃɔ= jɛ
3.estar HSY

‘A gente... ehh.. Flechou em vão; aquele assim com uma pequena cuia eh... eh.. a flor da
jupuúba espremen-premendo muito [inspira ar, como tomando algo]’
1 unidade gestual e 4 sintagmas/golpes gestuais, 1 flechar 2-4 : apertar na cuia e beber e um
apontamento rítmico.
Observamos que (fgp50) e (fgp51) tem a mesma forma, mas o primeiro acontece com uma
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hesitação na fala, enquanto o segundo com a oração completa; (fgp52) apresentam pura
imagética, sem “palavras”: Valdemar leva a mão esquerda (que modela a cuia) até a boca e faz
uma inspiração de ar, emulando alguém que bebe um líquido (no caso, Aé bebendo o néctar da
flor).
(48)
aja
assim

aja
assim

u-kʷa
3-saber

maʔɛ:
hes

(fgp55) 00:04:34
aɛ
iʃɔ-ja
apɔ
awa
u-kʷa-ɾahã
Aé estar-assim agora gente
3-saber-SR
‘assim, assim, se sabe, é... deste jeito que o Aé vive (que o Aé faz), agora a gente sabe’
(49)

(fgp56)
00:04:39

(fgp57)
00:04:41
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maʔɛ-ɾiki‖
hes
kɔ= jɛ
tuɾ
pɛ-ʔɛ̃-ja-wɛ
aɛ ŋã
sã i-akaŋai
ɛhɛ=jɛ
tĩ
aqui=HSY 3.vir aquele-assim- Aé 3PL ? 3-afobado 3.sobre=HSY também
+/~***********~~~*************************************************[…]
‘É que... Aqui, diz quem veio, daquele jeito o Aé. Afobou-se sobre isso também.’
[rever: o gesto começa com um breve apontamento
]
(50)

(fgp58) (00:04:43)

(fgp59) (00:04:47)

a-mɛʔɛ̃-ja
tɛʔɛ wɛ=ɾĩ kɔ-ja-tɛtɛ
tuɾ-ɾahã-ta
assim-como
aqui-assim-perto vir-sr-fut
/S1**********************/S2**********************

tipɛ
fru

ã
?

awa
ami
∅-jɪŋɔ̃
gente 3-flechar Q
~~*******
“Desta forma que poderia ter feito, perto assim. Quando veio em vão, eh...A gente flecharia.”
(fgp58): repete o (fgp56) dentro de (fgp57) mostrando a trajetória de Aé, enquanto o caçador
segurava o arco.
maʔɛː
hes

(51)
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(fgp60) (04:49)
anĩ
não

pɛ-ʔɛ̃-ja-wɛ
distal-NMLZ-como-?

[retração] (fgp61) (04:50) repete o gesto
tɛʔɛ ã pɛ-ʔɛ̃-ja-wɛ
? distal-NMLZ-como-?

kaʔapor-kɛ
i-akangai ɛ
sã
aɛ-tɛtɛ
nãj
jɛ
ka’apor-AFF
3-afobado
?
3-perto errado hsy
‘Não. Foi daquele jito, daquele jeito que o Ka’apor afobou eh, foi perto assim errado, diz-se
que.’
(52)

(fgp62) (04:54)
͡tʃeː
͡tsõː
IDEO

IDEO

~******[…]
kɔ-ja
aqui-assim

jɪwa-pɪta-ɾɛhɛ
braço-base-sobre

tɛʔɛ
à.toa

∅-jɪŋɔ̃

jɛ

3-flechar

HSY

se
?

316
******************************************************* […]
‘TXÉ! TSÕ! Aqui assim na base do braso que flechou à toa , diz-se que.’
(53)

(fgp63) (04:57)
t͡ʃeː
∅-jɛɾɛ
IDEO 3-girou
amɔ̃
outro

[retração rápida] (fgp64) (04:58)
tĩ
HSY também
jɛ

aʔɛ-tɛtɛ
assim-perto

nãj
errado

tĩ
também

‘TXÉ!
gestos: flechada e apontamento corporal (ombro)
(54)

(fgp65) (04:60)
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pɛ
aɛ-kɛ
aɛ
tur=jɛ=ʔɪ
então Aé-AFF Aé 3.chegar-HSY=PFV
[…]*********************
‘Então o Aé veio, diz-se que.’
saída do apontamento corporal para gesto de trajetória
(fgp65): partindo do apontamento corporal anterior, faz um gesto de trajetória
(55)

(fgp66) (05:02)
aɛ
tamaɾã-k̆ɛ̆ ɾ̆ ŭhũ
jɛ
∅-ɾɛkɔ
Aé ingapema-grande 3-ter
hsy
~~********
‘E o Aé tinha uma grande ingapema, diz-se que.’
(fgp66) gesto de apontamento, para o tamarã, que estava no local.
pɛ
então
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7.2. Versão sinalizada
fgu1

fgu2

JAGUAR

HES

RETRAÇÃO

FOI

00:38:19

00:39:22

00:40:18

(preparação)
00:41:12

(fim do golpe)
00:41:27

fgu3

HES (preparação)

KA’APOR

BATER

[sinal frustrado de COCAR?]

00:43:08

(preparação)
00:45:22

00:44:27

(fim do golpe)

(00:46:26–00:47:00 repouso das mãos)
fgu4

NOITE

JAGUAR

FOI

00:47:14
00:48:22
00:49:03
‘De noite, o jaguar foi comer’

(00:51:01 – repouso)

COMER

FOI

00:49:25

00:50:19
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fgu5

MANHÃ

PARENTE

00:54:11

00:54:20

[...]

FUMAR (o que fuma, o pajé)
00:56:14
00:56:24
(aqui o olhar já adianta o próximo sinal)

00:56:29

00:57: 09

[...]

VER

IR

00:50:00
00:58:11
‘De manhã, o parente foi ver o pajé.’

00:58:21
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fgu6

IR

NEGAÇÃO

00:59:14

01:00:03

01:00:10

fgu7

|

ANDAR

01:02:05

01:02:07

01:02:28

(01:03:13 – retração)
fgu8

(01:04:15 – retração)

TRAJETÓRIA

OLHAR

DÊITICO

01:03:24

01:41:01
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fgu9

DÊITICO

FALAR^DÊITICO

01:05:18
01:06:18
(abaixa a mão rapidamente)

01:07:00

01:07:07

fgu10

FUMAR

FALAR

CANTAR

FUMAR

01:08:11

01:09:10

01:09:29

01:10:21

[...]

DESCER

01:11:02

01:11:13

GAVIÃO

01:11:26

DESCER

01:12:15
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[...]

COBRA

CHEGAR

01:13:29

01:14:11

01:14:23

[...]

FALAR^DÊITICO
01:15:19
01:16:00
‘(o pajé) falou com X (cobra) e com X (gavião)

DÊITICO

01:16:23

01:16:26

fgu11

GAVIÃO

01:18:03

FALAR

01:18:19
01:18:26
‘O gavião (que) falou.’

retração mantendo a
configuração de mão

(01:19:09 –)
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fgu12

Q

01:21:07

X
01:21:19

JAGUAR

ARCO

PARENTE

01:19:25
‘O que? (O) parente.’
[...]

ARCO

01:23:01
01:23:14
‘Estava com o arco (esperando), o jaguar [...]

01:24:00

[...]

HES (flechar)

TRAJETÓRIA

01:24:18

[...]

01:25:00

01:25:15
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LUA.trajetória

NOITE

01:26:01

APONTAMENTO.CELESTE

01:27:24
‘De noite, lua subindo, indo pro zênite’

01:28:18

[...]

LUA.movimento (leste->zênite)

01:29:06

APONTAMENTO.CELESTE
LOCALIZAÇÃO
01:29:17
01:30:07
01:30.28
‘Lua subiu até o zênite. (O ka’apor) estava (ali)’

fgu13

HES(flechar)

01:31.67

(01:33:17 – retração)

SE.PENDURAR
01:32.00
01:32:14
‘O jaguar se pendurou.’
JAGUAR

01:32:27
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fgu14

X

PARENTE

KA’APOR

PARENTE

HOMEM

7.3 Gesticulação e a modulação do aspecto da ação: sobre a “morfologia”
simultânea nos gestos
Nesta seção busco apresentar, através da variação da forma de um gesto
específico, o de espremer a flor da jupuúba, que se pode encontrar uma característica que
foi descrita para as línguas de sinais, desde Klima & Bellugi (1979), na gesticulação
ka’apor, a saber a imposição de um movimento que não é “motivado” pela imagem
interna do evento, mas pelo aspecto do evento.
A gesticulação pode criar não apenas imagens de objetos, ações e localizações.
Cria também imagens aspectuais de um evento, modulações de uma ação, de modo
similar às codificações linguísticas de aspecto. Passo para uma cena do mito de Aé para
abordar este ponto, através da variação da gesticulação entre diferentes falantes. Esta cena
explica que Aé coleta flores da jupuúba para espremê-las, retirando seu néctar foral e
enchendo sua pequena cuia; então Aé vai bebendo.
Na transcrição apresentada anteriormente, a linha (47) trata da coleta da flor da
jupuúba, que é espremida. A gesticulação concomitante é uma atuação do modo de estrair,
com uma mão, o néctar da flor e coletá-lo com a outra, em uma cuia (gesto21), que é a
fgp51 da transcrição).
(gesto 21) espreme e bebe
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(fgp51)

(gfp52)

“espreme muito[fgp51], diz-se que, [fgp52: atuação de beber algo]”

O primeiro gesto é realizado junto com a fala durante o verbo ‘espremer’, sendo
que o segundo alcança o primeiro plano por ser executado numa pausa, com fosse a
sentença seguinte, explicando que Aé bebia aquele néctar. Fgp52 é, portanto, um gesto
enquadrado pela fala, enfatiza o beber
A versão
(gesto 22) esta flor que pegava, espremia e bebia este néctar

(01:45.590)
fgp1

(01:45.590)
fgp2

apɛ
putɪɾ-kɛ ø-pɪhɪk
então flor-AFF 3-pegar
~~~***~*~*******~~~~~~~** [...]
fgp1

fgp2

‘Então a flor pegou.’

fgp3

(01:46.734)
fgp3
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(fgp4) (01:47.472)

(fgp5) (01:48.653)

pɛ
ø-jamĩ
a-mɛʔɛ̃ tɪkʷɛɾ
então 3-espremer ana
caldo
~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~*****
fgp4

u-ʔu
3-ingerir

fgp5

‘E espremeu: é aquele/esse (não visível) líquido que ingeriu.’

Tanto a o gesto 21 de Valdemar quando o gesto 22 de Quintino que figuram a
ação de ‘espremer’ apresentam um golpe simples. Esta forma de golpe simples vou
chamar de forma básica, pois, como mostrarei, há formas moduladas (ou “flexionadas’)
do mesmo gesto da espremida. A mão dominante fica em uma posição de agarre – que
emula a espremida através da flexão das articulações de base da mão. Esta ação de
espremer é executada sobre da palma da mão não-dominante, que se encontra virada para
cima, emulando a cuia que coleta a bebida de Aé.
A ação de Quintino de espremer (fgp4) ocorre apenas uma vez, para enfatizar o
processo do Aé produzir seu alimento. Mais ainda, a ênfase recai no néctar que o jaguar
Aé bebe, pois Quintido faz um gesto de agarre de preensão, ao mesmo tempo que
topicaliza o néctar, junto com o “demonstrativo” anafórico a-mɛʔɛ̃. Ele agarra o objeto
virtual de sua sentença para o mostrar na ponta de seus dedos em (fgp5). Quintino enfatiza
com um gesto de tópico feito de modo ostensivo: em (fgp5) Quintino levanta sua mão
como quem melou a ponta dos dedos com o néctar e mostra para o interlocutor. É como
se “esse-não-visível caldo” (a-mɛʔɛ̃ tɪkʷɛɾ) virasse um objeto em sua mão que pode ser
mostrada, ao ser mantido na frente do falante.
Quintino faz um gesto de preensão de precisão como se pegasse a ideia do líquido
para expor que é o tópico da sentença. Enquanto Valdemar (gesto 21) emula o ato de
beber, Quitino (gesto 22) topicaliza a bebida em sua gesticulação, sendo que o verbo
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‘ingerir’ só aparece na fala. O token seguinte (da versão de Valdemir) foca na completude
da cuia:
(gesto 23: História de Aé por Valdemir)

fgp1 S1 (02:35.276)

S2 (02:35.640)

jupuʔɪ-putɪɾ
ø-pɔʔɔk
ŋi
|
jupuúba-flor
3-apanhar
3.ABL
~~~~~~~S1************************S2******[..]
‘Então coletou flor de jupuúba a partir dela (da árvore)’
pɛ
então

|

fgp2 (02:36.759)

pɛ
ø-jamĩ
kuj-pɛ
então 3-espremer cuia-LOC
~~~~~~~~~~*******S’*****[..]
‘E espremeu(-a) na cuia’

(02:39.137)
fgp3

(02:42.064) (02:39.502)
epêntese/continuação

(02:39.780)
fgp4
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(02:40.454)
fgp5 S1

(02:40.938)
S2

amɔ̃
ø-pɔʔɔk ͜ pɛ
| tɪɾɪhɛm tɪapɪɾ t̆ɪ̆ɾɪ̆ hɛ̆ m̆
outro 3-apanha ͜ então
cheio
néctar cheio
************/******/S1************/S2******[…]
fgp3

/ fgp4 / fgp5
‘Pegou outra (flor) [fgp3 levanta o braço para pegar] e [fgp4espremer na cuia],

ficou cheia, estava cheia de néctar’
[fgp5indica a completude da cuia] [fgp6idem]

Em sua gesticulação, Valdemir executa duas vezes o padrão de ação necessário
para extrair o néctar: pega a flor virtual acima de si, espreme-a e depois faz um gesto de
completude para indicar que a cuia encheu, para ser bebida pelo jaguar-humano Aé. A
forma do gesto espremer (fgp2) e (fgp4) é basicamente a mesma que a de Quintino. A
diferença é que Valdemir repete-a duas vezes, para mostrar a repetição necessária para
encher a cuia, o evento como um todo.
O token gestual seguinte (gesto 24, versão de Nasare-mãi) apresenta modulações
na forma do gesto de espremer. Ao contrário de Valdemir, ela não descreve a repetição
do evento como arranca ruma vez, espremer e arrancar de novo para espremer até encher.
A opção da narradora foi o uso de um aspecto verbal, o progressivo, marcado por um
verbo auxiliar ʃɔ, para dizer que “ficava espremendo”. Ao mesmo tempo, a forma do gesto
se modifica, junto com a presenção do verbo auxiliar

(gesto 24) ficava espremendo

(01:20.315)
S1

(01:20.860)
S2

(01:21.340)
S3

(01:21.791)
S4

(01:22.287)
S5
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(01:22.841)
S6

(01:23.293)
S7

(01:23.563)
S8

(01:24.089)
S9

(01:24.495)
S10

(38)
(39)
pɛ
ø-jamĩ
i-ʃɔ
i-pɛ=jɛ
ǀ ja.paɾa ø-jamĩ
i-ʃɔ
i-pɛ
então 3-espremer 3-PROG 3-DAT=HSY jupará
3.espremer 3-PROG 3-DAT
***************************************************************************
S1
S2
S3
S4 S5
S6
S7
‖
(40) ø-jamĩː
********************
S8 S9
S10

[...]

Nestas três linhas de transcrição há apenas um gesto, repetido de forma cíclica e
ostensiva. A gesticulação não é mais realizada com um golpe simples em apenas uma
locação. Nasare-mãi repete o golpe várias vezes em diferentes pontos de articulação que
criam um arco de iteração de golpes que vai de um lado para o outro de seu espaço gestual.
É o mesmo gesto para espremer: a mão direita “ordenha” algo que é coletado na
mão esquerda, que figura a mão que segura a cuia. É a ação do Jupará espremer o néctar
da jupuúba na cuia, para dar para o Aé. Observemos que duas primeiras as orações estão
no aspecto progressivo: ø-jamĩ i-ʃɔ, enquanto a última apresenta prolongamento vocálico.
Concomitante com o aspecto progressivo e a repetição do verbo na fala, vemos
que Nasare-mãi repete o golpe gestual de forma iterada. Com 10 ataques gestuais, ela
começa executando o gesto no centro do espaço gestual para depois realizar o gesto mais
para esquerda, passar para a direita, novamente ir para a esquerda e terminar no centro. A
imagem que temos é de uma ação de espremer feita repetidas vezes, que tem o objetivo
de encher a cuia de néctar.
A mesma propriedade de modulação de movimento é encontrada na sentença de
Sarumã-ru, transcrita de forma mais simplificada do que a de Nasare-mãi:
(gesto 25) ficava coletando
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a-ja=jɛ
ø-jɔʔɔk
ʃɔ
ANA-como=HSY
3-coletar
PROG
[...]*******************************[..]

‘Diz-se que assim que ficava coletando’
A mesma espécie iteração articulada agora realizada na porção direita do espaço
gestual de Sarumã-ru. Embora o verbo que ele use seja diferente, ‘coletar’ (jɔʔɔk).
Os verbos ‘apanhar’ (pɔʔɔk), ‘coletar’ (jɔʔɔk) ou ‘espremer’ (jamĩ) passando para
‘estar cheio’ (tɪɾɪhɛm) são ações que integram um evento complexo da coleta da comida
de Aé. Poderíamos traduzir de forma o evento complexo como obtusa como: fazer encher
(a cuia) de néctar da flor apanhada e espremida (da jupuúba). No caso de Nasare-mãi o
verbo enfatizado foi ‘espremer’. Em contraposição, Valdemir orientou-se pelo verbo
‘apanhar’ na fala e enfatizou o enchimento da cuia. Quintino optou por topicalizar o
conteúdo, o substantivo néctar.
Abstraindo as propriedades já presentes nos gestos anteriores – o movimento de
espremer e a mão de baixo como uma cuia – a gesticulação de Nasare-mãi e a SarumãRu em relação às gesticulações anteriores apresentam uma dimensão a mais. gesto é
repetido de forma iterada ou cíclica, deslocando-se pelo espaço gestual. Esta mesa
propriedade é encontrada na gesticulação de Sarumã-ru:
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Figura 58 – aspecto exaustivo da língua estadunidense de sinais
(Klima & Bellugi 1979: 307, fig. 12.34b)

Esta imagem abstraída, é um esquema que modifica a forma base de um evento
representado na forma base do gesto para ‘espremer’. É um movimento superposto a uma
“forma base” do gesto, tal como defini que era os gestos 21 e 22.
Este movimento modula o aspecto dos gestos 24 e 25, é similar à forma do gesto
7, que também apresenta um aspecto progressivo quando narra que “ficava levando
cauim”. Entretanto, o gesto 7 pode ser interpretado como desenhando o movimento
icônico da distribuição de cauim. Nos gestos 24 e 25, a motivação não é uma imagem
concreta, mas uma imagem abstrata, como na flexão exaustiva, que modula o sentido do
evento. O gesto 23 também se opõe a este movimento mais abstrato dos gestos 24 e 25,
pois em que a ação é repetida, pois o gesto 23 representa a repetição através de uma
imagem concreta – Valdemir executa mais de uma vez a retirada da flor e a espremida.
Mais ainda: é o mesmo esquema de movimento identificado por Klima & Bellugi
(1979: cap. 12) para a língua estadunidense de sinais, definida como uma trajetória em
arco com movimentos cíclicos. Segundo os autores, é uma flexão de aspecto exaustivo.
Cabe aqui explorar a noção de morfologia nas línguas de sinais e mostrar como estes dois
gestos se relacionam com a proposta dos linguistas que analisaram o fenômeno.
Senghas & Coppola (2001) observam que as línguas de sinais apresentam
“modulações espaciais”, considerando isso um indício de complexidade do sistema
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linguístico. Então buscaram analisar o fenômeno na língua de sinais que analisavam, a
língua de sinais nicaraguense:
Sign languages, like spoken languages, append grammatical elements to
words. Many signs are produced neutrally in a central location in front of
the chest. Altering the direction of, or modulating, a sign’s movement to
or from a nonneutral location constitutes appending a spatial modulation.
In developed sign languages, spatial modulations perform various
functions, such as indicating person or number; providing deictic,
locative, or temporal information; or indicating grammatical
relationships, such as a verb’s subject and object. If Nicaraguan signing
is becoming like other developed sign languages, one would expect such
modulations to be appearing. (Senghas & Coppola 2001: 324)

Uma destas modulações espaciais identificadas nas línguas de sinais é esta que
ocorre com a mesma forma dos dois exemplos da gesticulação em ka’apor (10 e 11).
Além de ser analisada por Klima & Bellugi (1979) como “aspecto exaustivo”, foi definida
algumas vezes como uma espécie de “reduplicação”, por analogia ao processo de
reduplicação morfológica que ocorre nas línguas faladas. Fischer (1973: 474-475), para
língua de sinais estadunidense, designa como slow reduplication que codifica uma ação
iterada ou alongada. Este mesmo tipo de “flexão aspectual” foi encontrada em outras
línguas de sinais. Johnson & Schembri (2007: 151-153), após notarem a falta de flexão
de tempo [tense] nas línguas de sinais, observam que algumas delas – língua de sinais
estadunidense, a sueca, a britânica, a australiana, dinamarquesa entre outras – a presentam
flexão de aspecto. Na língua australiana de sinais, Johnson & Schembri relatam a mesma
forma, chamando-a de aspecto iterativo. A análise de flexão aspectual para a língua
brasileira de sinais (Finau 2004) foi descrita nos mesmos termos, identificando as
alterações na frequência e no tipo de movimento como flexões de aspecto. Outros autores
apresentaram uma interpretação diversa quanto ao caráter da modificação simultânea nas
línguas de sinais. Bergman & Dahl (1994), pelo aspecto motivado do processo de
modulação do aspecto, definiram-no como “ideofônico”.
Com estes dois gestos de Nasare-mãi (24) e Sarumã-ru (25) observamos que a
estrutura simultânea da “morfologia flexional”, discutida de modos diversos pelos autores
que a analisaram em diferentes línguas de sinais, já está presente na gesticulação. O
fenômeno que é saliente e recorrente e nas línguas de sinais, provavelmente, encontra
suas raízes na modulação que os gestos podem sofrer. Alguns autores viram o processo
em línguas de sinais com um ar de novidade, em relação às descrições das línguas faladas.
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Esta superposição de um movimento para codificar aspecto talvez não seja algo
estranho às línguas faladas como todos estes autores supuseram. Ao menos em ka’apor
falado é possível achar este tipo de modulação nos gestos que ocorrem.

7.5. A pintura, as cores e seus termos
Dear White Fella/ When I am born I’m black/ When I grow up I’m
black/ When I am sick I’m black/ When I go out ina sun I’m black/
When I git cold I’m black/ When I git scared I’m black/ And when I die
I’m still black.// But you white fella/ When you’re born you’re pink/
When you grow up you’re white/ When you git sick you’re green/ When
you go out ina sun you go red/ When you git cold you go blue/ When
you git scared you’re yellow/ And when you die you’re grey/ And you
got the cheek to call me coloured?
Poema que circulou entre funcionários māori do governo de Aotearoa

Existem algumas cores marcantes na história de Aé: a extração do azul dos ossos
do jaguar-encantado concebido como joia pelos Ka’apor, a alcunha cabelo-preto usada
como um diacrítico pelos Jaguares para designarem e se diferenciarem dos Ka’apor, o
branco das pupilas cozidas dos jaguares e a dos cabelos dos velhos Jaguares. O mito
também trata do campo que, por excelência, inclui as práticas de manipulação das cores
entre os Ka’apor: a arte plumária. Cabe tratar das cores por existirem algumas
características interessantes na gesticulação e na língua de sinais ao que se refere a este
campo semântico.
Comparando a versão em sinais com a versão falada e enfocando a questão da
expressão linguística das cores, explorarei a recorrência de um pequeno movimento, o de
passar o indicador no outro indicador ou em outra superfície, numa espécie de rápida
esfregada em uma direção perpendicular ao eixo do indicador, em sentido distal.
(gesto 26) cor no dente (representado pela (sinal 15) COR
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QUESTÕES
As cores estão excluídas das formas gramaticais – nunca são codificadas em
formas linguísticas de classes fechadas, ao contrário, por exemplo, dos formatos (Talmy
2000: 24-25). Há uma assimetria na tendência com a qual aparecem em classes lexicais.
Segundo Wierzbicka (1986: 366-267; 1988: 477-478), cores e tamanhos são mais
frequentemente lexicalizados como adjetivos do que como nomes, ao contrário dos
formatos, que são lexicalizadas como nomes mais frequentemente. A forma é uma
qualidade que delimita uma entidade, uma porção de realidade, enquanto a cor não o faz.
A forma é conspícua nas línguas com classificadores, a cor, não. Isto é um índice de que
as pessoas pensam frequentemente em formas, mas não pensam frequentemente em termo
de cores para estabelecer tipos, categorias ou espécies de entidades.
Berlin & Kay (1969, 1991; cf. Hardin 2013) definiram os “termos básicos” para
cor como apenas um morfema e com significado referencial de “cor”. Os termos de cor
devem ser aplicáveis a diversos objetos, não só a uma classe restrita. Comparando termos
de várias línguas, os autores depreenderam que existiria uma sequência ordenada da
evolução dos sistemas de denominação e identificação de cores.
Berlin & Kay (1969) formularam duas hipóteses para a lexicalização das “cores”:
(1) a existência de determinações invariantes para as possibilidades de termos de cor,
restrições universais; (2) a existência de uma escala evolutiva etapista, mais ou menos
fixa, através da qual as línguas progrediriam através do tempo, aumentando seu estoque
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de termos para cores. Isto é, as línguas formariam seu léxico de cores a partir de um
estoque comum de conceitos cromáticos e existiria uma ordem precisa de sua evolução.
A etapa elementar dos termos para cor (estágio I) constitui-se da oposição entre
preto e branco, que talvez englobe a de claro e escuro, conflagrando tonalidade e
luminosidade. Após a oposição preto/branco surgiria o vermelho (estágio II). Em seguida,
no estágio III, o amarelo ou o verde. O próximo (estágio IV) estabeleceria a diferença
entre amarelo e o verde. No estágio V, surgiria o azul, seguido pelo marrom (estágio VI).
Por fim, apareceriam (no estágio VII) qualidade como roxo, rosa, laranja e cinza. A teoria
foi reformulada por Kay & McDaniel (1978) quando identificaram a existência de “focos
tonais”, em que um mesmo “termo” poderia apresentar diferentes pontos focais. Estes
termos com diferentes focos cromáticos foram chamados de “compósitos”, tendo sido
identificados quatro deles: “light-warm” para branco/vermelho “warm” para
vermelho/amarelo, “dark-cool” para preto/verde/azul e “grue” para azul/verde
De acordo com The World Color Survey, foi postulado que, em primeiro lugar,
todas as línguas apresentariam os “termos básicos para cores” e, em segundo lugar, que
existem 11 termos básicos (ou pontos predeterminados numa cartela de cores) que
balizam os focos tonais nas línguas do mundo. Kay & McDaniel (1978), correlacionam
os focos de identificação com as cores oponentes de Hering: vermelho, verde, azul,
amarelo, junto com preto e branco, sendo que estas seis cores seriam as “categorias de
respostas neurais fundamentais”. Em terceiro lugar, propôs-se três tipos de categorias de
“termos básicos de cor” baseados nas “categorias de respostas neurais fundamentais”, os
que são compósitos destas “categorias fundamentais” e os que são intermediários, formas
na interseção destas categorias. Por fim, postulou-se que os tons derivados das “categorias
de respostas neurais fundamentais” são salientes por razões fisiológicas (cf. síntese em
Levinson 2000: 5-6).
A literatura que se desenvolveu a partir destas hipóteses e para questioná-las ou
melhorá-las é extensa (cf. breve resumo em Levinson 2000: 7-8). Uma de suas críticas é
Wierzbicka, que propõe que o cromatismo não é uma categoria que faz parte do “alfabeto
universal do espírito humano”. Segundo Wierzbicka (1992: 18) é a oposição básica
preto/branco estaria no rol dos “conceitos humanos elementares” relacionados à visão,
em contraposição às outras cores supostamente fundamentais a serem encontradas nas
línguas (vermelho verde, azul e amarelo).

337

Wierzbicka (2008) propõe que as práticas de manipulação de cores e os sistemas
específicos de povos para destacarem as qualidades visuais conspícuas que devem ser
estudadas. Lévi-Strauss (1993 [2008]: 1572-1574) menciona o trabalho sobre cores do
jesuíta Castel (1740), um matemático francês, que prefigura alguns aspectos da
argumentação de Wierzbicka. Castel observou que Newton estava errado ao pressupor
que todas as cores prismáticas eram primitivas, entendidas como “cores puras” pelos
humanos. Castel (1740: 304-305) postulava a precedência da oposição claro/escuro, em
relação às cores, afirmação à qual Lévi-Strauss (1993 [2008]: 1572) acrescenta a
observação de que uma cena é representável em preto e branco. Castel (1740) teve um
discernimento etnológico ao tratar as cores como “substâncias, usuais e manejáveis”, tal
como já declarara no título de seu livro, tratando da “ótica” das cores através da pintura,
tinturaria e outras “artes coloristas”.
Wierzbicka (2008) propõe que a ideia de “termos básicos para cores” é uma
questão mal colocada, visto que muitos dos povos em que se buscou entender os sistemas
de nomeação de cores, nem se preocupam em formular um vocabulário, uma teoria e
práticas de manipulação de cores. Diversas línguas não se preocupam com nomear as
cores. São línguas de povos cujas artes visuais não são artes coloristas.
Portanto, embora as cores sejam uma “experiência sensível” regular entre os
humanos – que não tenham daltonismo ou outras afecções –, “cor” não é uma categoria
eminente para ser concebida, categorizada e lexicalizada. Uma categoria supostamente
“ética” de cores pode ter sido um tráfico velado de uma categoria “êmica” dos problemas
que assolam o pensamento de línguas como o inglês. Para Wierzbicka (2008: 407-408),
as teorias que supuseram uma escala sequencial – a partir de termos para cores do inglês
– teriam expandido um campo semântico e conceitual importante para determinadas
línguas, incluindo a vanguarda atual de um imperialismo linguístico, a língua inglesa.
Imputar-se-ia uma forma de conceitualizar própria das línguas que pensam com “cor”
sobre a mente de outros povos, que apresentariam uma “lacuna lexical” neste pressuposto
campo semântico.
Wierzbicka (2008: 407) recoloca a questão do seguinte modo:

Do all people live in a world full of colours? Perceptually, yes (unless
they are visually impaired), but conceptually, no: there are many
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languages which have no word for 'colour' and in which the 'what colour
is it?' cannot be asked and presumably does not arise.

Segundo Wierzbicka (2008: 407-408), a própria ideia de “colour universals”
proposta para entender a tipologia dos termos para cores seria uma contradição interna.
Muitos povos não apresentam um conceito para cor; logo, não seria possível provar
empiricamente que cor é uma categoria do pensamento deles.
Nem todas as línguas têm um termo para ‘cor’, mas todas apresentam um termo
para ‘ver’. A partir disso Wierzbicka e Goddard (apud. Wierzbicka 2008: 408)
propuseram “universais do ver”, uma semântica do visual, em vez de uma semântica das
cores. A questão desta proposta não é cair na oposição simplista entre “universais” e
“particulares”, mas apenas calibrar o modo de se achar os universais subjacentes a toda
particularidade e ter uma perspectiva epistemológica mais neutra (ib.: 410).
Utilizando dados do warlpiri, Wierzbicka (2008: 410-419) busca defender seu
ponto de vista. As expressões em warlpiri e as práticas visuais – antes preocupadas com
padrões, grafismos e desenhos do que “cores” –revelariam um modo de sistematizar a
experiência visual diverso do vício em cores, próprio do inglês e de outras línguas. A
autora conclui que as preocupações visuais dos Warlpiri são outras, independentes das
cores. Não há um conceito para “cor” em warpiri. Como Hale (1959) notou a quase meio
século atrás, ninguém pode se perguntar em warlpiri (tradicional) a pergunta “Que cor é
essa?”; a pergunta deveria ser “Com o que isso se parece?”.
Segundo a síntese de Wierzbicka (2008: 411-412), existem quatro dimensões
relevantes para o sistema visual em warlpiri. O primeiro é o contraste entre uma figura
conspícua em contraste com um plano de fundo. Em segundo lugar, o caráter brilhante de
certas coisas nos entornos, principalmente se podem ser vistas à distância. Em terceiro, a
discrepância entre coisas que não apresentam uma mesmice perceptual dentro de um
conjunto visual. Em quarto lugar, está a identificação de elementos do ambiente que são
familiares e salientes, como a vegetação pós-chuva, o solo, a fumaça das fogueiras dos
acampamentos, entre outros.

O CROMATISMO NO PENSAMENTO INDÍGENA
Resumindo o argumento de Wierzbicka (2008), podemos dizer que a “cor” não é
um conceito fundamental do espírito humano e de que as “práticas visuais” de
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determinados povos devem ser entendidas para que suas categorias visuais sejam
apreendidas, de acordo com sua lexicalização.
Então, seria preciso estar atento para como os Ka’apor concebem as cores.
Podemos afirmar que o pensamento ameríndio está ciente da incerteza do excesso de
cores. Se Wierzbicka (2008) quis desconstruir o conceito de cor, a mitologia ameríndia
coloca o cromatismo como algo nefasto, que tende ao reino da confusão, da profusão
excessiva de formas e da falta de categorização, em oposição ao diatônico, com intervalos
bem mesurados (Lévi-Strauss, 1964: 261-287).
A recusa ao excesso de cores é uma característica recorrente do pensamento de
povos da América do Sul.80 Entretanto, de certo modo a confusão das cores é interpretada
pelo pensamento mítico como um caso particular da confusão das formas, a maldade
associada à dissolução das boas distâncias perceptuais. O excesso de cores opera a
confusão das formas, o retorno ou o a tendência a um contínuo primitivo e maléfico. A
negação do cromatismo no pensamento indígena se refere ao que escapa à categorização
nítida dos intervalos, às matizes incertas.
Para os Ka’apor, o ser mais poderoso em caruaras (substância que cria doenças) é
a grande cobra maju, um ente que domina o submundo aquático. É o maior predador de
psique de humanos, gerador certeiro da morte. Nos tempos antigos, em que as aves eram
gente (todas pretas, sem diferenças específicas), uma dessas cobras grandes maju foi
morta porque estava comendo muitas crianças. Foi de seu sangue que as aves adquiriram
as cores específicas que hoje as caracterizam. As cores das aves são o troféu de guerra
contra maju. As cores maleficamente unidas em um ser Cobra Encantada foram separadas
em diferentes espécies de aves atuais.
O espírito-imagem desta maju assassinada por gente-ave subiu aos céus e se fixou
sob a forma de arco-íris. O maju-arco-íris é a “cartela de cores” celeste encontrada em
estágio selvagem. Entretanto, ao contrário da cartela usada para estudos comparativos, é
algo que não deve ser apontado, sob o risco de deformar a pessoa que aponta. Apontar
para as cores sintetizadas em um ser é correr perigo.
(sinal 16) MAJU

80

Esta tendência conceitual provavelmente sofreu, e ainda sofre, inflexões com o afluxo extremo
de miçangas multicoloridas no comércio internacional de diferentes povos.

340

O sinal para

MAJU

(9) mapeia o modo como se deve apontar para o arco-íris. O

primeiro golpe gestual do sinal é uma forma redonda ampla na frente do olho, uma
personificação que indica que o ser é olhudo. No golpe gestual seguinte, há um
apontamento articulado com o cotovelo, que é o meio seguro de apontar para o espírito
de maju no céu.
Joana explica com seus gestos este imperativo do comportamento dos gestos
dêiticos, ao interpretar o sinal 9 de Tehi:
(gesto 27) apontamento para o arco-íris

[retração]
(fgp1)

(fgp2)

ɛha-hu
pɛ-ʔɛ̃
|ø-panu
olho-grande
DIST-NLMZ 3-apontar
******
****
‘Olho grande .......com este aí (referindo-se a mim, que imitava o gesto) aponta [com cotovelo]’
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(fgp3)

(fgp4)

kɔ-mɛʔɛ̃
ø-panu-ɾahã
awa-pɔ
u-sak
PROX-NMLZ
3-apontar-SR gente-mão 3-arrebentar
************************~~*****************
‘Caso se aponte com este aqui [com a mão, como Joana emula], a mão da gente arrebenta [emula
um corte da mão]’

Maju, a realização sensível das cores, é a materialização de malefícios. Se
Wierzbicka identificou no warlpiri um sistema visual que permitiria abandonar a ideia de
“cores”, o pensamento ameríndio identifica que uma serpente de corpo repleto de cores é
origem dos malefícios atuais, seja através de jogar caruaras, seja de punir que a aponta.
Atualmente, a paleta de cores que estava no corpo variegado de maju, encontrase marcada de uma forma que não é perigosa: nas penas das aves que pintam com sua
presença os diferentes tons da floresta. Ao contrário da alma multicolorida de maju, que
ainda pode criar malefícios. A partir das cores das aves é que os Jaguares Aé faziam sua
plumária, hoje patrimônio ka’apor.

A INCAPACIDADE GESTUAL DE FIGURAR AS CORES E OS “SINAIS DE CORES”
Apesar de o canal gestual ser visual e funcionar através de imagens, estas imagens
são motoras. Gestos e sinais são propícios a figurar dimensões e movimentos – Talmy
(s/d) identifica ao menos 30 parâmetros que as mãos podem codificar para o movimento.
Entretanto, o corpo visível não é um bom material cromático. Nos gestos e línguas de
sinais, não há nenhum modo de ação que permita figurar cores e tonalidades específicas
de forma icônica saliente como ação esquemática.
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O claro e o escuro podem ser representados através de movimentos de abertura e
de fechamento: aproximação/afastamento das mãos entre si e, internamente à mão, a
extensão ou flexão das articulações. A única solução possível para os gestos e sinais são
os apontamentos, o índice e não o ícone. Entretanto há uma forma icônica que permite a
referência à “manipulação de cores”: a ação de pintar, a manipulação de tintas sobre a
pele criando uma superfície coberta.
Adone e colaboradoras (2012: 54) observam que os critérios para definir os
“termos básicos” para cor são difíceis de se aplicar às línguas de sinais. Por exemplo, uma
estratégia de índice é a de ancorar o conceito em uma parte colorida do corpo, como
designar ‘vermelho’ através de apontamento dos lábios, ‘preto’ através dos cabelos,
‘branco’ através dos dentes, marrom no dorso da mão ou indicar tom ‘rosado’ na palma
da mã.
Embora lexicalizados, estes termos não poderiam ser considerados básicos, pois
de certa forma nomeiam, apontando, os objetos que apresentam a cor referida. Em línguas
de sinais em contexto escolar, aparecem termos para cores que são como empréstimos do
meio cultural ouvinte, a língua de sinais busca “se igualar” na quantidade de termos,
muitas vezes emprestando as iniciais letras das palavras em português ara cores ou
soletrando com a mão, como o A-Z-U-L em língua brasileira de sinais, que originou o sinal
atual.
O povo Yolngu, da Terra de Arnhem (Austrália), apresenta três estratégias em sua
língua de sinais para se referir às cores (Adone et al. 2012: 56-68). O primeiro termo seria
uma tradução em sinal da palavra miny’tji que as autoras traduzem como ‘colour/design’
e que, sem mais informações etnográficas, não apresenta uma base icônica explícita.
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Sinal para DESENHO (ou COR)
(Adone et al. 2012: 60)

Há duas questões interessantes sobre este sinal. Primeiro, o interesse próprio na
existência e no sentido do termo que indicaria cor. As autoras observam que na língua
falada do local (o dialeto djambarrpuyngu) o termo não se refere especificamente a ‘cor’
mas ao “overall design of an object” (Adone et al. 2012: 60). Segundo a análise de
Morphy (2006: 304), a palavra miny’tji se sobreporia ao inglês painting, entretanto é uma
palavra semanticamente mais complexa. A palavra designa a qualidade de coisas
coloridas, como alguma espécie de borboleta e o ocre. Designa também padrões e
desenhos regulares, isto é, grafismos.
The pattern made by interlocking sections of a turtle’s shell, the thin
spirals engraved by insects on the bark of the scribbly gum, and the
chequer-board pattern in black and white on the cone shell are all alike
miny’tji, as are blazons on a car door and designs on a can of baked beans.
[… ] The design on the back of a turtle is seen as its design in much the
same way as the design painted on a human body is seen as belonging to
and representing a clan. A myth, for example, explains the origin of the
pattern on the turtle’s shell, how it was put there, and why it takes the
form it does. Myths explaining the form of natural designs are analogous
to those relating to cultural designs; indeed, natural and cultural designs
are frequently seen as two manifestations of the same thing. (Morphy
2006: 304)

O dialeto djambarrpuyngu do yolngu apresenta um empréstimo do inglês para
designar ‘cor’: kala (Adone et al. 2012: 60). Como a língua yolngu, ao contrário da
maioria das línguas australianas, é uma língua vital, a existência deste empréstimo poderia
indicar a distância conceitual entre miny’tji e o que os anglo-falantes entendem por
colo(u)r.
Um segundo ponto interessante é o processo de derivação aplicado ao sinal para
MINY’TJI.

A reduplicação, relatada como recorrente nas línguas de sinais, é abundante nas

línguas faladas pama-nyuganas, e é regularmente aplicada nas línguas de sinais da região,
tal como analisou Kendon (1988a: 201-206). A reduplicação, que é produtiva para criar
nomes derivados identificados como “termos de cores”, também aparece em alguns sinais
que designam “cores”.
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No caso yolngu, o sinal

MINY’TJI

‘ser.colorido/desenho/grafismo’, quando

reduplicado, origina um “termo de cor”, denotando o vermelho. Isso não tem
correspondente direto na língua falada, para a qual as autoras apresentam dois tipos
diferentes de vermelho, um como raiz simples miku ‘vermelho ocre’ e gulaŋ-gulaŋ
‘vermelho sangue’, reduplicado de ‘sangue’ gulaŋ. É interessante o fato de o vermelho
ser considerado a cor mais marcada (o estágio II de Berlin & Kay 1969) e ser exatamente
a reduplicação do sinal ‘ser.colorido/desenho/grafismo’ MINY’TJI.
Adone e colaboradoras (2012: 64) ainda propõem três “termos” para ‘preto’ em
sinal yolngu, embora dois deles tenham aplicações específicas: um só serve para cor de
pele e outro apenas para carvão. Haveria também dois sinais para ‘branco’, um deles
apontando para os dentes seria o tom e outro o não-indígena/neoeuropeu.
Outro modo de especificar as cores nos sinais yolngu são os gestos dêiticos
(Adone et al. 2012: 65). Primeiro, uma pessoa yolngu executa o sinal

MINY’TJI

e, em

seguida, faz o apontamento para a cor-alvo no ambiente. Um modo adicional, que as
autoras consideram uma descrição inédita para os “termos de cores”, é o fato de haver
uma identificação entre os patriclãs do povo yolngu e certas “cores” e grafismos, embora
Adone e colaboradoras (2012: 65-64) não aprofundem a questão.
Para a língua de sinais de Top Hill (Konchri Sain), Adone e colaboradoras (2012:
68-78) também indicaram o uso de mais de uma “estratégia” para se referir às cores. Há
um sinal para COR, realizado com o indicador estendido no espaço neutro de sinalização,
realizando uma breve trajetória ipsilateral (a partir da linha média para a direito, no sinal
abaixo).
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Sinal COR na língua de sinais de Top Hill (Adone et al. 2012: 71)

Para designar ‘azul’, ‘amarelo’ e ‘vermelho’, os sinalizantes de Top Hill realizam
o sinal para

COR

ao mesmo tempo em que fazem um “boqueamento” imitando a

articulação das palavras faladas

AZUL

como blue,

é realizado com a língua, como em yellow;

AMARELO/LARANJA

tem um arredondamento intensificado dos lábios,
VERMELHO

com uma leve protusão labial (Adone et al. 2012:72). Assim, os “termos para cores”, são
empréstimos do patuá jamaicano, a língua falada da região.
Adone e colaboradoras (2012: 71) indicam os sinais para cores em Top Hill que
não são articulados com a boca, mas com apontamento de partes do corpo, como

PRETO

realizado esfregando a mão na bochecha, MARROM apontando par ao dorso da mão e ROSA
indicando a palma da mão. Além de o

VERMELHO

ser articulado com a boca, as autoras

também observaram outras duas variantes para ‘vermelho’, que são realizadas pela
combinação do sinal

COR

com

MATAR

ou

SANGUE,

para ‘azul’ com o sinal para

CÉU

e

‘verde’ com sinal para ÁRVORE.
As autoras observam que a língua de sinais de Top Hill é a que tem menos termos
para cores em relação às outras três línguas usadas na Jamaica. Atribuem isso ao fato de
a língua de sinais de Top Hill estar criticamente ameaçada (Adone et al. 2012: 78). Esta
explicação não é totalmente convincente e parece ser mais fácil explicar o número
reduzido de supostos “termos para cores” em Top Hill por uma exigência externa, oriunda
da língua falada na região.
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Na língua brasileira de sinais (Libras), uma língua construída na escola e na lei, a
palavra para

COR

está ancorada na boca, como se derivasse da ideia de vermelho, cujo

sinal VERMELHO é realizado como um apontamento no lábio. AZUL é uma soletração, que
foi se fonologizando e se tornando mais parecida com os sinais que não são soletrados.
laranja deriva do sinal da fruta. Algumas línguas escolarizadas, com a língua brasileira de
sinais (Libras), usam a letra inicial do nome das cores em português para criar seus sinais.
Na língua brasileira de sinais (BRANCO,

VERDE, ROSA, ROXO, MARROM

e

CINZA)

se

realizam com uma esfregada no corpo, como espalhando tinta sobre a superfície da pele,
sendo o mesmo mapeamento icônico do gesto e do sinal para ‘pintado’ em ka’apor. A
maioria destes sinais apresenta a letra inicial do correspondente em português.
Na língua brasileira de sinais, também como nos sinais australianos ou na língua
de sinais de Top Hill, não há exatamente “termos básicos para cores”, de acordo com as
definições de Berlin & Kay (1969). Estas línguas de sinais são limitadas pelas
características próprias do modo de figuração gestual. Esta constatação poderia
corroborar com a evidência da pouca relevância linguística das cores do ponto de vista
comparativo, tal como indicado no começo do capítulo. As línguas de sinais que
apresentam inventários maiores de “termos de cores” são as que buscam se igualar às
línguas faladas do entorno. A língua de sinais ka’apor, apresenta a falta absoluta: não há
termos de cores. Curiosamente, em ka’apor falado há um gesto manual que significa
“cor”.

O CASO KA’APOR
O modo de tratar esta experiência sensorial quase desprezada da cognição visual
(a “cor”) parece ser interessante no caso ka’apor. Como aparência, as cores se revelam no
ka’apor falado como um caso da ‘aparência’, da mesma forma que entre em warlpiri. Nos
gestos, as cores são colocadas em destaque como um emblema, como uma metáfora de
pintura. Na língua de sinais ka’apor, este gesto emblemático funciona de maneira quasemorfêmica, integrando a estrutura interna de certos sinais.
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Os termos e as práticas de cores
Os termos básicos para cores em ka’apor falado são verbos estativos: howɪ ‘azul(verde)’, tawa ‘amarelo’, tuwɪɾ ‘branco’, pihun ‘preto’, pɪtã ‘amarrozado, vermelhado,
purpúreo, encarnado’, piɾã ‘vermelho’. Há um termo derivado: howɪ-tɛ ‘verde’ (verdeintensificador) com o sufixo intensificador que indica ‘verdadeiro’ ou ‘próprio’. Há
termos cristalizados em que aparece um quase-sufixo que denota tom fraco: tuwɪɾɛɾ
‘cinzento’, piɾãŋʷɛɾ ‘vermelho fraco’, pihuŋʷɛɾ. A terminação em /(ʷ)ɛɾ/ é uma forma
cristalizada do sufixo *pʷeɾ, funciona em outras línguas do sub-ramo tupi-guarani como
sufixo de “passado nominal”, e no proto-tupi-guarani era, provavelmente, um termo
estativo para “extinguir-se”.
Outras cores podem ser especificadas com a palavra saka ‘parecido’: paɾawa-ɾa
saka “parecido com pena de papagaio” para o tom de verde mais brilhante e claro, juɾumũ
saka “parecido com jerimum”, para o alaranjado. A palavra saka ‘ser parecido’ não é
utilizado apenas para cores, mas para qualquer similaridade de forma ou comportamento.
Além do -tɛ, que aparece quase cristalizado para indicar ‘verde’, pode ser sufixado
aos termos de cores outro sufixo intensificador, o -hũ. Este sufixo indica ‘tom forte’ como
em tuwɪɾ-hũ, como quem diz em português que é “branquinha” ou “muito branco”.
A palavra tawa ‘amarelo’ é usado para falar sobre o amadurecimento de alguns
produtos da roça e frutos. Dos Ka’apor com pele não ‘preta’ (pihun) mais clara, mas não
a ponto de ser ‘branca’ (tuwɪɾ), se diz que eles são piɾɛɾ tawa ‘de pele amarela’.
Adicionando-se o nominalizador -ha cria-se um nome da cor: tuwɪɾ-ha ‘brancoNMLZ’,

que além de indicar a ‘branquitude’, designa ‘ano’. O uso de -ha pode servir para

destacar o tom específico a que se quer referir. No exemplo abaixo, Nasare-mãi mostra
ostensivamente para sua filha qual é o tom de ossada de Aé.
(gesto 28) este tom de azul

kɔ-mɛʔɛ̃-ja
puʔɪɾ
k*
ʃaŋʷɛɾ kɔ-ʔɛ̃
hɔwɪ-ha
hɔwɪ-ha
PROX.NMLZ-como miçanga HES 3.osso prox-NMLZ azul-NMLZ
azul-NMLZ
*********************************************************************

‘É como esta miçanga aqui, o.. o osso assim é o tom de azul, a azulidade.’
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Na versão da história de Aé de Nasare-mãi, a narradora utiliza o sufixo -ɾan
‘similar, falso’ em hɔwɪ-ɾan usado para desqualificar a presença da cor azul no colar da
personagem, que reclama ao marido e exige que ele mate jaguar-encantado, para ela poder
se embelezar. A palavra hɔwɪ-tɛ parece ter o foco no verde escuro, como das folhas ou
um tom como o da blusa de Nasare-mãi, que no gesto abaixo (29) comenta a cor verde
dos ossos de Aé-macho, em contraposição aos de Aé-fêmea que são azuis como o da
miçanga acima.
(gesto 29, fragmento) Gesto ostensivo que define o tom

Como deveria ser intuitivo e óbvio, apontar, procurar e apresentar ostensivamente
uma cor durante uma enunciação não são “estratégia de descrição” das línguas de sinais,
tal como comentam Adone e colaboradoras (2012) sobre o apontamento entre os Yolngu
e em Top Hill. Ao contrário da ideia de “cor”, o apontamento para colocar em relevo um
tom faz parte do instrumental básico do espírito humano e não de uma “estratégia” para
designar as cores. As pessoas fazem isto o tempo todo ao falarem.
O campo tradicional dos usos das cores pelos Ka’apor não é a pintura corporal,
que não apresenta muita formulação em termos de grafismos. A arte visual ka’apor por
excelência é quando expropriam os tons das aves para colorirem-se: a arte colorista da
plumária, que adquiriram dos Aé. Nessa arte, o azul-anambé é o matiz saliente aos
ka’apor, a cor mais marcante de sua preciosa plumária. Para os Ka’apor, o azul seria como
o insípido amarelo que os viciados em ouro chamaram de “dourado”, tornando-o indício
de riqueza, cujo suporte material é ouro.
O azul-anambé ocupa a parte sobressalente de suas joias, especialmente os
colares, os brincos, parte do tembetá e o adesivo de pena que antigamente usavam no
rosto. Nestas joias, o azul é combinado com o vermelho-arara, o amarelo-peito-de-tucano,
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o amarelo-rabo-de-japu e algumas modalidades de preto e do pintalgado. O verdepapagaio é uma cor inferior na plumária, sendo os cocares que fazem do verde-papagaio
considerados menos valiosos do que o amarelo-rabo-de-japu.
A ave da qual extraem o seu azul é o macho da espécie anambé-azul (Cotinga
cayana), nomeada de howɪ-mɛʔɛ̃ (‘azul-NMLZ.SUJ’) “aquele que é azul”. Os machos desta
espécie têm pequeninas plumas com um belo tom de azul-claro ou azul-turquesa
cintilante, que a depender da luz pode tender a um verde-turquesa. Nas plumas do anambé
há uma variante roxa ou purpúrea da garganta do macho, chamada de pɪtã, usada para
fabricar um contraste interno com o azul.
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Figuras X - O azul das joias: acima, as pequenas plumas enroladas em um papel de caderno antes de serem
transformadas em colar; abaixo colar feminino pronto; por último ele sendo usado por Mariaru em uma
cauinada que chefeou (aldeia Paraku’y, novembro de 2016).

O gesto emblemático para “cor”, ou melhor, ‘pintura’
Se não há um termo genérico para ‘cor’ em ka’apor falado, há um emblema que
denota a ideia de “cor”. Este gesto é realizado com o indicador esfregando em uma
superfície num sentido perpendicular ao dedo. A ação esquemática do gesto é evidente:
o indicador atua como se estivesse coberto de urucu, espalhando-o sobre uma superfície

351

que deixaria vermelha. Um correlato lexical no ka’apor falado é pinim ‘pintado’.
Entretanto, o uso deste emblema para ‘pintado’ nas frases que comentam sobre as cores
são bem mais frequentes do que o emprego da palavra falada pinim. O gesto emblemático
tem um uso mais geral e abstrato do que pinim.
O gesto pode ser realizado em uma forma básica no indicador da mão não
dominante – o a mão como locação é uma esquematização mínima de uma superfície. O
gesto ainda pode se ancorar numa outra parte do corpo, ou mesmo em cima de um objeto
virtual de outro gesto. No primeiro exemplo (gesto 29) da versão de Nasare-mãi, a
narradora explica um detalhe ao qual nenhum dos outros narradores se ateve: a diferença
de cor entre os suçuaranas Aés fêmeas e os machos. Após a busca da cor em sua roupa, o
gesto é feito com um indicador da mão dominante é passado no indicador da outra mão.
(gesto 29) emblema para cor

(fgp1) manuseio dêitico
(fgp2) gesto emblemático de COR
sawaʔɛ-kaŋʷɛɾ howɪ-tɛ-ja=jɛ
‖ amɔ̃
hɔwɪ-ʔɛ̃
homem-osso
azulverde-INT-como=HSY
outro azul-NMLZ
** ~~***************
‘O osso de homem (Aé-macho) é verde-como...
‘outro [de fêmea] é o que é azul’

Nasare-mãi manipula sua blusa verde, para exemplificar a tonalidade dos ossos
do macho. Em seguida, diz que o outro (osso), de fêmea, é azul. Concomitantemente, ela
articula o gesto emblemático de cor.
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O próximo exemplo foi tirado do mito que narra a origem dos quatro primeiros
seres, que são os primeiros humanos também. Para três deles, Kixin-ru explica a diferença
de cores entre as peles: Mair, o grande transformador, era escuro (pihun); Troto, ancestral
dos Ka’apor, era amarronzado/pardo (pɪtã); Kapiõ/Tapowõ, ancestral dos urubus, tinha
pele parecida com a dos não-indígenas brancos. Ao falar que “era branco”, Kixin-ru
executa o gesto emblemático:
(gesto 30) cor

[...] tuwɪɾ
ŋã-pɛ
nãi=jɛ
[...] serbranco
3PL-DAT IRR=HSY
[...]*************
‘era branco pra eles [o Kapiõ]’

Na história de Aé contada por Valdemar, o gesto emblemático aparece de uma
forma interessante:
(gesto 31) cor (mão esquerda) no dente (representado pela mão direita, que age como
segurasse o dente

353
(fgp11) 00:02:24-5

(fgp12)

maʔɛ-ɾã(ĩ)
maʔɛː|
puʔɪɾ-ʔã
ŋã ∅-ɾɛkɔ ǀ
HES-den(te)
hes
jóia-cópia 3pl 3-ter
~~~~~********************************************
(fgp11)
haĩ
hɔwɪ= jɛ tĩ
hɔwɪ aɛ
aɛ-ɾaĩ
3.dente azul=HSY também azul
Aé Aé-dente
*******************~~~~~~*********************
(fgp12)
‘Ãã... dente de coisa... eh... Como cópia de miçanga eles tinham (os dentes).’
Os dois gestos são feitos em uma mesma excursão, portanto mesma unidade gestual.

Neste exemplo, Valdemar desenha com as duas mãos um colar em volta de seu
pescoço. Em seguida, atua como se segurasse um dente que compõe o colar com a mão
direita e, concomitantemente, com a mão esquerda, aplica o gesto de ‘cor/ser.pintado’
neste dente virtual que segura, enquanto na fala explica que o dente de Aé era azul.

A ausência de termos para cores na língua de sinais ka’apor
A língua de sinais se utiliza do gesto emblemático, transformando-o em sinal. Se
a língua falada tem termos específicos para cores e usa regularmente um gesto
concomitante com a fala para a ideia de “cor”, o mesmo não ocorre durante a sinalização.
A língua de sinais ka’apor não apresenta termos específicos para cores, mas lança mão de
apontamentos ou para a cor no ambiente. Durante a fala, os narradores-falantes também
constantemente estão apontando as cores do ambiente. Quando se sinaliza, este é o único
jeito para especificar uma cor.
Um aspecto importante está ausente na versão em sinais de Valdemar: a cor dos
ossos de suçuarana Aé, que eram azul-verdes (hɔwɪ). Entretanto, ele comenta sobre a cor
dos cabelos da onça velha que é morta no final da dizimação da aldeia de Aé.
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(sinal 17)

cabelo
00:05:03.675

00:05:10.397

agarre
00:05:04.071

manipulação do algodão
00:05:11.412

COR

00:05:04.719

COR

Toda esta sinalização serve para dizer: ‘O cabelo [dos jaguares citados antes] tinha
cor marcada, como o algodão era a cor’. Embora exista o sinal para VELHO (cf. próxima
subseção), Valdemar se utiliza desta circunlocução para se referir aos “Jaguares velhos”,
exemplificando bem uma das formas de explicitar as cores, num sistema de comunicação
em que os termos de cores não existem.
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O morfe para COR nos sinais ka’apor
Além de o sinal

COR

ser um item lexical, quando é englobado na técnica de

personificação, funciona à moda de morfema em alguns itens lexicais da língua de sinais,
sobretudo para denotar animais . Estes tipos de sinais mostram uma seção corporal cuja
coloração é saliente em relação à totalidade perceptual do corpo.
Este tipo de caracterização por cor é similar aos nomes de animais nas línguas
faladas no estilo “asa-branca”, “de-cabeça-azul”, “de-testa-azul”, “de-bico-vermelho”,
“de-papo-amarelo”, “barriga-vermelha”, “de-pé-vermelho”, “de-cauda-verde”, que
servem para diferenciar espécies, através da apreensão de uma parte saliente do corpo.
No sinal para

CHORA-CHUVA

(11), a cor saliente é o vermelho do bico

(personalizado no nariz) e no sinal para JARARACA (12), o do pescoço.
(sinal 18) ‘chora-chuva’ (espécie de ave) é COR.no.nariz,
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(sinal 19) ‘jararaca’ COBRA^COR.no.pescoço

Quando a especificação da cor é realizada no antebraço, esta parte do corpo
funciona como figuração do corpo inteiro do bicho. No sinal seguinte (13), para
SUÇUARANA,

o primeiro golpe gestual explica que é um jaguar e o segundo denota que o

corpo dele é todo de uma cor marcada, portanto , a onça-vermelha.
(sinal 20) ‘suçuarana’ jaguar JAGUAR^COR.no.antebraço^especificador.tamanho
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Menos frequente que suçuarana, e mais marcado, é o jaguar preto indicado junto
com um apontamento da cor, além da cor no antebraço, para especificar eu a cor em
questão é o preto.
(sinal 21) ‘jaguaruna’ JAGUAR^PINTADO^COR.no.antebraço/apontamento

JAGUAR

PINTADO

COR.TODO.CORPO

X[aponta mochila

preta]

Este modo de representar o seu corpo inteiro do bicho, usando o antebraço, está
presente no sinal para VEADO-FOBOCA. Neste caso, o sinal não se refere a uma qualidade
intrínseca ao bicho, mas ao seu modo de manipulação, ao imperativo de retirar os pelos
do veado para distribuir seus pedaços, sob o risco de doenças. Com a mão dominante
raspa-se o antebraço, que figura o veado-foboca sendo raspado.
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(sinal 09) VEADO-FOBOCA

Sinal VEADO-FOBOCA
O quase-morfema de cor não está presente em todos os sinais que indicam uma
parte do corpo com cor saliente. O sinal para

TAIAÇU,

bicho que tem em sua queixada

uma barba branca, por exemplo, é feito com a mão aberta na bochecha:

Sinal TAIAÇU

Apesar de não ter uma palavra que designe ‘cor’, o ka’apor falado apresenta um
gesto convencional, usado concomitantemente com a fala, cuja forma básica é uma rápida
“pincelada” com o dedo indicador da mão dominante sobre a mão não dominante. A
língua de sinais, em descompensação, usa o gesto dos ouvintes usado como o sinal para
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e não apresenta nenhum termo específico para cores. Portanto, a fala está presa no

“específico” de seus termos de cores, enquanto o gesto e o sinal estão presos no
“categórico” de emular a pintura sobre uma superfície.
Além disso, a língua de sinais utiliza o gesto como um quase morfema produtivo
para formar nomes. Neste caso, a cor enfatizada é característica do corpo inteiro e o
referente é representado com o antebraço e o movimento que emula uma pintura sobre
todo o antebraço.

7.6. Gesticulando e sinalizando ‘muito’

Na versão de Nasare-mãi, há uma realização de um apontamento dispersivo
concomitante com o verbo estativo ‘muito’, quando ela narra que havia muitos
Suçuaranas na aldeia de Aé.
(gesto 32)

jawapɪtã-ta
suçuarana-PL

hɛtáː
muito

aʔɛp=jɛ
lá=HSY

O aspecto dêitico de posicionamento dispersivo é realizado pelo seu braço
estendido, ao mesmo tempo que a pluralidade é realizada na fala por hɛtáː ‘muitos’. Uma
inovação interessante da língua de sinais em relação a este tipo de gesticulação é o sinal
de MUITO. Este tipo de gesticulação é usado de forma idêntica na versão de Quintino.
Na língua de sinais os dois aspectos, dêixis e quantidade, são realizados
simultaneamente. O sinal para MUITO é articulado com todos os dedos selecionados e com
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a flexão das juntas não-base. É um sinal com uma “concordância de dêixis” – com isto
quero dizer que o sinal pode ser interpretado como MUITOS NAQUELA DIREÇÃO, sendo que
a ponta dos dedos se direciona para o local no espaço onde se quer indicar a presença de
algum ser em quantidade.
Na versão sinalizada de Valdemar (sinal 23), o sinal é usado em uma cena que
descreve que havia muitos Ka’apor no alto, esperando para puxar o vingador, resgatandoo.
(sinal 11) MUITAS NO ALTO (pessoas)

O exemplo seguinte mostra o mesmo sinal, desta vez realizado com apenas uma
mão, não mais apontando muitos no alto, mas muitas ao Oeste.
(sinal 23) MUITAS AO OESTE (bolas boas)
Configuração de mão: todos os dedos
da mão selecionados, estão com uma
flexão
média
das
articulações
interfalangeanas. Movimento: com o
pulso em extensão, faz movimento
circular, com vai-e-vem, articulado
através de sequência de supinação e
pronação do antebraço (articulado pelo
cotovelo) A direção se volta para o
Oeste, onde está Belém, onde se quer
indicar que há muitas bolas de futebol
boas.
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7.7. O cruzamento
Estes três exemplos mostram três cruzamentos diversos entre sinais e gestos. Nos
exemplos de 8.3., a gesticulação de ‘espremer’ apresentou três formas, uma sem
movimento (de Valdemar e Quintino), a segunda com repetição do gesto no mesmo lugar
acompanhando a repetição da fala que indica que a atividade é repetitiva (Valdemir) e,
por fim, uma versão da gesticulação que apresentava a superposição de um movimento
cíclico, realizado em diferentes pontos do espaço de gesticulação (Nasare-mãi e Sarumãru). Este último caso apresenta processos similares aos expostos para as línguas de sinais
como uma morfologia simultânea de aspecto progressivo. Concidentemente, na fala de
Nasare-mãi e Sarumã-ru está presente o aspecto progressivo, que os gestos figuram da
mês a forma que outras línguas de sinais descritas.
No caso do gesto para ‘cor’, há nas mãos dos falantes um gesto emblemático
recorrente quando o assunto é cor. Este mesmo gesto é integrado de duas formas
diferentes na língua de sinais. Primeiro, como um sinal para indicar que se aponta para a
cor no ambiente (visto que não há sinais para cores) e, em segundo, como uma unidade
sublexical de alguns nomes comuns de seres em que alguma parte do corpo tem coloração
saliente. Por fim, o sinal para MUITO apresenta uma inovação ao adquirir uma dimensão
dêitica, que na gesticulação aparece como um gesto dêitico concomitante. O sinal para
NÃO,

que apresenta forma idêntica ao gesto emblemático, é, além disso, utilizado na

mesma ordem em que o sufixo de negação da língua falada, aparecendo depois do que
nega.
A forma dos gestos e dos sinais por vezes se aproxima, quando à sinalização
incorpora itens do inventário de emblemas. Se distancia quando utiliza as formas gestuais
de modo simultâneo, a fim de criar itens lexicais que apresentam um afastamento causado
pelo fato de ser um signo executado em um só canal, enquanto a gesticulação e a fala
forma um conjunto de dois canais simultâneos. Portanto, existem diferentes padrões de
lexicalização dos sinais a partir dos gestos, alguns dos quais já apresentam características
similares a itens lexicais.
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Fim
A língua de sinais surge nos contextos que condicionam a comunicação com os
surdos. Os gestos de ouvintes, já parte de um sistema linguístico, junto com a língua
falada, contribuem em parte com o estoque de formas do sistema das línguas de sinais.
Entre os Ka’apor, atualmente há em torno de 13 a 15 surdos. Sua língua de sinais
surge na articulação social destes surdos com ouvintes, que constituem a maioria da
comunidade de sinalização. A língua de sinais ka’apor não é idêntica à forma dos
gesticuleios dos ouvintes, com a qual mantém diferentes relações de transformação. nem
é uma “língua de uma comunidade pura surda”. Não é certa a profundidade temporal dos
sinais ka’apor, sendo que a surda mais antiga relatada na literatura pode ter nascido no
final do século XIX. Os sinais ka’apor surgiram e ressurgem no encontro e na necessidade
de comunicação dos surdos, que estão sempre cercados de ouvintes. Nos locais onde há
surdos, o uso cotidiano da sinalização é renovado.
Apresentei um perfil de alguns surdos tematizando a questão de suas redes de
comunicação, para observar que a sinalização depende de microcomunidades que
envolvem os surdos em diferentes aldeias. A permanência da sinalização e a competência
dos ouvintes dependem da presença de um surdo e das relações sociais que o envolvem.
Os surdos são usuários “motivadores” da presença da sinalização, embora os ouvintes
sejam usuários “adaptadores”, que passam a sinalizar na presença de alguém surdo.
Alguns ouvintes que cresceram juntos com surdos – como os primos de Pepẽ –
apresentam uma desenvoltura na sinalização, similar aos surdos. Outras pessoas que
começaram a sinalizar mais tarde, quando um surdo entrou no escopo de suas relações,
também são sinalizadores regulares. Por fim, há sinalizadores eventuais, que sabem
alguns sinais, mas não se dizem competentes na sinalização.
Os Ka’apor têm ao menos uma explicação tradicional para o surgimento da
surdez: uma mulher consumiu jacaré quando grávida. O jacaré tem uma língua diminuta
e, como as qualidades das comidas têm, em geral, efeitos sobre as pessoas, a criança, cuja
mãe comeu jacaré durante a gestação, pode nascer surdo. Entre os Ka’apor, os surdos
realizam atividades produtivas sociais básicas: a “inclusão” não é uma questão para eles.
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Na língua falada, o verbo mais usado para uma enunciação ou discurso – panu
‘dizer’– é aplicado de forma indiferenciada à sinalização, à língua falada e, mesmo, aos
gestos que igualmente narram. O verbo jɛʔɛ̃ ‘falar com a voz (humana)’, que igualmente
denota ‘vozear’ (aplicado a animais), é bem menos frequente. Não quero deduzir que é
por isso que os Ka’apor sinalizam, mas os sinais são considerados por eles meios eficazes
de comunicação.
No cotidiano ka’apor, não existe a ideia de “interpretação” ou “tradução
simultânea”, tal como as línguas de sinais institucionais passaram a exigir. Entretanto, os
surdos estão cientes das questões do dia-a-dia, que eles buscam perguntar. Assim, em
uma reunião, um colega ouvinte sinalizador pode servir de intérprete simultâneo da ideia
geral do que está sendo dito. Os surdos conversam e explicam as tradições, os ritos,
remédios e mezinhas dos antigos, narram seus sonhos, contam piadas, danças e tocam nas
festas e tudo o mais, na medida de seus interesses. Um caso antigo que exemplifica a
“integração cultural” de surdos é Japiai, surdo que era um grande pajé – atividade que
exige cantoria, mesmo que, no caso de Japiai, fosse executada sem a letra falada da
música. Japiai serviu como consultor de um pequeno filme de Kozák (1958-9), em uma
gravação sobre os Ka’apor, na qual realizava diversas atividades.
A situação da língua de sinais ka’apor pode ser pensada em comparação a outras
bases sociais de sinalização, tal como ensaiei no capítulo 4. As línguas de sinais quase
nunca têm “comunidades” óbvias que as embasam. Uma língua institucional como a
língua brasileira de sinais necessita de escolas, de associações e de leis para se ampliar e
se estabilizar enquanto língua de uma comunidade. Só com esta infraestrutura
institucional é que os sinais podem ser reivindicados como a língua “natural” dos surdos
de configurações sociais amplas como Estados Nacionais.
Os surdos que crescem alheios a uma base institucional que os exponha a uma
língua de sinais preexistente criam sistemas linguísticos idiossincráticos, chamados de
“sinais caseiros”. Os sinais caseiros de um surdo podem se difundir em suas redes sociais,
para além da família ou com a adição de surdos na mesma família, podem ser usados
pelos vizinhos e alcançar o estatuto de um sistema de comunicação local, “sinais
familiares” ou “sinais caseiros comunais”.
Provavelmente, este deve ter sido um desenvolvimento recorrente na história da
sinalização dos surdos, sendo as línguas de sinais institucionais um desenvolvimento
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recente, dependente da escolarização pública, surgida apenas na Europa pós-Revolução
Francesa e na política identitária, de lutas por direitos surgidas por volta da década de
1960 nos EUA.
Os sinais comunais, já chamados de “línguas de sinais emergentes” ou de “línguas
de sinais de aldeia”, podem alcançar uma notoriedade local, virando patrimônio comum
entre os ouvintes, usuários adaptados ao convívio com a sinalização. Este é o caso
ka’apor.
Algumas línguas de sinais foram criadas em comunidades de ouvintes que
alcançaram grande difusão, de escala continental. Este é o caso da língua de sinais das
Planícies e das línguas de sinais da Austrália Nativa. Estas duas amplas áreas geográficoculturais têm (ou, antes, tinham) suas comunidades de sinalização garantidas por um pano
de fundo cultural, de relações de comércio e chefia ou de rituais e de uma ecologia
linguística específica.
Em todos estes casos, as línguas de sinais são adquiridas por meandros. Toda
criança surda vai buscar construir sua língua, mesmo que seus pais queiram que ela “fale”
e “leia lábios”.81 No caso das línguas de sinais escolarizadas, a criança precisa ser levada
para uma instituição que ensine a língua, onde conviverá com outros surdos e com
ouvintes adaptados à sinalização. A minoria dos surdos são sinalizantes “nativos” ideais,
que adquirem a língua de sinais no berço, através de surdos adultos.
No caso ka’apor, há uma propensão forte a sinalizar, mas a sinalização não está
homogeneamente distribuída entre os ouvintes, que só a ativam na convivência com um
ou mais surdos – a partir de um inventário conhecido ou talvez a partir de seus gestos.
Alguns casos similares, como na aldeia de Ban Khor, alcançam uma profusão da difusão
dos sinais, que são vistos por todos os lados.
Após estas indicações sobre a base social das línguas de sinais, o segundo tema
que minha tese abarcou foram os gestos, a atividade corporal enunciativa. Já disse que a
afirmação “línguas de sinais são gestos” seria um mito, no sentido de uma ideia mal
embasada. Ela surgiu no contexto de afirmação da legitimidade das línguas de sinais
institucionais, que buscavam se alçar ao conceito de “língua”, tal como as faladas.

81

Tal como relatado nos casos de sinais caseiros, o que não significa negar a existência de surdos
“oralizados”, com diferentes competências, desde os que emulam fragmentos de línguas faladas, até os que
aparentam quase fluência na fala.
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Recentemente, quando os gestos começaram a ser incluídos nas descrições de línguas
faladas, surgiu o campo de estudos gestuais, que vêm descrevendo algumas similaridades
que permitem comparar melhor os sinais aos gestos.
De certa forma a recusa da ideia de “gesto”, em contraposição aos sinais, resulta
de ideias sobre sua universalidade e incivilidade, que surgiram na Europa moderna
(capítulo 5). Entre os séculos XVI e XVIII, os gestos foram vistos, ao mesmo ao mesmo
tempo, de dois modos discrepantes, que eu aproximei a duas “culturas gestuais” da África
Ocidental (Dogon e Yorubá).
De um lado, houve um polo que tratou os gestos com interesse, como um meio
apto para a comunicação e boa expressão, tal como afirmam os Yorubá, como um indício
da racionalidade e comunicabilidade intrínsecas ao humano, e juntou seu estudo com a
ideia de buscar uma “língua universal”. Na sequência destas ideias, Condillac propôs que
os gestos poderiam ter sido a primeira forma de Linguagem Humana, visão que foi aceita
pelos enciclopedistas franceses e que até hoje apresenta recorrências na linguística.
Por outro lado, houve uma corrente de processo civilizatório que, assim como os
Dogon, viam os gestos (ou o excesso de gesticulação) como um índice de incivilidade ou
de pobreza de pensamento, em contraposição ao uso da fala. É um processo que foi
chamado por Burke (1991) de Reforma Gestual e que gerou livros de etiquetas que
prescreviam a contenção corporal. Quando se diz que as “línguas de sinais não são
gestos”, sem explicar que fenômeno é este a que se chama gestos, isto é uma afirmação
contra estas duas correntes, que pregavam a universalidade e a incivilidade dos gestos.
Após esta incursão de história cultural, busquei definir o que é gesto. “Gesto” pode
ser entendido como a atividade corporal enunciativa (capítulo 6) e não qualquer
“comportamento observável”. São os atos que fazem parte de nossas conversas e que se
articulam e integral com o discurso verbal. Os gestos se acoplam, entremeiam ou
substituem a fala. Em falantes que apresentam problemas de fala, como afasia, os gestos
igualmente apresentam as características de suas disfunções. Os gestos devem ser
considerados parte da faculdade humana da linguagem, visto sua recorrência em todas as
línguas faladas – mesmo em contextos que prescrevem sua contenção. Como a palavra
“gesto” pode englobar diferentes tipos de fenômenos, é necessária uma classificação dos
gestos em subcategorias: a gesticulação, os gestos encaixados na fala, os gestos
recorrentes, os emblemas e as línguas de sinais (tal como apresentado no capítulo 7.4).
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Cada um destes tipos apresenta convergências ou divergências com características
consideradas linguísticas, tal como a convencionalização.
Ainda no capítulo 7, apliquei alguns conceitos aos gestos, como diferença de
escala, tipos de técnicas de iconicidade, as fases de execução gestual, como se estruturam
as unidades gestuais.
Tendo em vista alguns dos conceitos usados para estudar a atividade gestual, é
possível perceber que a atividade gestual já cumpre funções importantes na comunicação
falada, através de apontamentos, especificações de formas e tamanhos. Parte do
vocabulário dos sinais se origina dos gestos dos ouvintes, que são a maioria dos
sinalizadores. Os gestos emblemáticos, convencionais e similares às palavras, são
especialmente propícios a serem integrados na sinalização (7.4).
Neste tráfico, os gestos sofrem alterações para virarem sinais. No caso da língua
de sinais ka’apor, o gesto emblemático que acompanha as descrições faladas de ‘cor’,
além de ser utilizado com a mesma função, vira também produtivo para criar nomes na
língua de sinais.
Portanto a afirmação de que “línguas de sinais não são gestos” deve ser moderada,
pois além de elas conterem muitos elementos da gesticulação entremeados em suas
sentenças, há dimensões que são consideradas próprias aos sinais que já são prefiguradas
nos gestos. Isto está presente em alguns exemplos entre os Ka’apor, mas é recorrente em
qualquer língua de sinais. Os gestos são partes das línguas, e as línguas de sinais são
baseadas em determinantes comuns aos gestos. A análise da interseção e das
descontinuidades entre os dois fenômenos, pode revelar alguns padrões de lexicalização
de sinais.
A afirmação de que “a língua de sinais é universal”, já foi rebatida várias vezes.
Entretanto, há algumas observações que devem nuançar o vigor com que ela é combatida.
Os sinais, como os gestos, apresentam restrições que dão a aparência de universalidade.
Como são meios que se baseiam em uma imagética motora-visual, a iconicidade através
da ação estará presente através de atividades técnicas de representar que são encontradas
em todo gesticuleio e língua de sinais – tais como são a atuação, a atuação analógica, a
personificação e o apontamento. Por isso a forma externa das línguas de sinais pode ser
menos variável do que a forma fonológica de combinatórias sonoras das línguas faladas.
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Os sinais foram muitas vezes descritos de forma similar à fonologia de línguas
faladas, entretanto, principalmente as línguas que não foram integradas em contextos
escolares, apresentam uma restrição maior quanto aos tipos de ação que podem performar.
Como observa Stokoe (1986: 179),
The simultaneous but spatially separate presence of sign and signified in the
visual field assures their presence, and perhaps connection and separateness in
the brain. If a hand (or both of them) plays a role in the sign’s formation, it is
quite possible, given the testimony of all of the world’s sign languages so far
studied, that the hand’s configuration signifies the actor more than it signifies the
action, and that the hand’s action or movement signifies more the signified action
than the actor. (Thus a higher-level iconicity.)

A “fonologia” dos gestos e dos sinais é intrinsecamente semântica (Stokoe 1991),
trabalha sobre a produção motora de imagens virtuais. A mão tenderá a representar um
ator, um movimento será uma representação de uma ação e o tronco pode servir para
categorizar um argumento de uma ação ou será uma base para as mãos modelarem e
formar sinais. Por isto, enfatizei a descrição dos gestos e sinais em termos de sua base
imagética (tal como definida em 7.1), sua iconicidade pervasiva. Os contrastes para
diferenciar sinais surgem apenas quando imagéticas diferentes tendem a uma forma
parecida em sinais concorrentes. A regularização de padrão de boa formação também já
aparece nos gestos emblemáticos, que não têm fonêmica, mas têm uma regra
convencional.
Gestos e sinais podem ser descritos através de conceitos similares e a passagem
de um para o outro se dá de forma progressiva, onde deve-se analisar caso a caso tanto da
lexicalização dos gestos em sinais, como a própria presença de gestos singulares na
sinalização. As línguas de sinais não se opõem drasticamente aos gestos. Antes, os gestos
de ouvintes já são parte de sua língua e os sinais são quando progressivamente o canal
gestual toma conta de toda a comunicação, sendo base para uma língua sinalizada. Neste
sentido as línguas de sinais são “ultimate manifestations of the discursive potential of
visible bodily action” (Wilkins 2004: 123).
Apresentei fragmentos de versões de uma narrativa, por um mesmo narrador, em
sinais e em fala, somada a comparações com diferentes versões faladas para mostrar
algumas características dos gestos ka’apor e comparar com alguns sinais. Coloquei a
questão (em 8.3) de que um fenômeno descrito para diferentes línguas de sinais, a
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morfologia simultânea que modela o aspecto de uma ação, está presenta na gesticulação
ka’apor, que sobrepõe um movimento cíclico a uma forma simples de um gesto em
algumas sentenças que apresentam na fala o aspecto progressivo.
Mostrei (em 8.5) como um conceito que não está claramente presente no ka’apor
falado, a cor, é recorrentemente marcado por um gesto emblemático quando se fala de
cores. Este emblema é integrado à língua de sinais como parte de certos sinais que
representam seres que têm cores salientes em determinada parte do corpo.

Os sinais surgem da busca por comunicação dos surdos incentivando a adaptação
dos ouvintes a passarem a conversar através do canal gestual. De modo geral, espero ter
contribuído para uma imagem do uso dos sinais entre os Ka’apor, com seus ouvintes
“adaptados” a aprenderem a sinalizar. Quis enfatizar que os casos de línguas de sinais “de
aldeia”, tal como o Ka’apor e outras variantes pelo mundo, com maior ou menor difusão
entre as comunidades locais, não são uma novidade histórica, nem casos curiosos ou
resultante de comunidades linguísticas que não seriam convencionais. Devem ter sido boa
parte da sinalização que existiu, ao contrário das línguas institucionais, que só se
organizaram como tal em um período recente.
Enfatizei também a importância da atenção à relação entre gestos e sinais, com
alguns exemplos ka’apor, mostrando continuidade formal e inovação, quando se passa de
uns para os outros. Esta relação pode parecer mais óbvia num contexto em que muitos
dos usuários dos sinais são ouvintes, entretanto, está presente em qualquer língua de
sinais.
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