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Resumo:  

A pesquisa em desenvolvimento busca realizar o mapeamento da presença de 

alunos indígenas com deficiência matriculados nas escolas  indígenas do Estado 

de São Paulo.  

A estratégia para o inventário de crianças com deficiências nas escolas  

indígenas tem sido feita através do levantamento de dados estatíst icos referentes 

a essas escolas , levantamento bibliográfico de estudos já feitos sobre a temática  

e por meio de dados sobre saúde indígena  ofertada no Estado .  

Portanto as  questões presentes no recorte da pesquisa traçam intersecções entre 

produções de conhecimento das áreas  da saúde indígena e  educação escolar 

diferenciada. Sob perspectiva antropológica busca -se compreender a 

complexidade das questões que se cruzam e permitem recolher representações 

das deficiências entre as etnias indígenas presentes no Estado de São Paulo.  
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  Os processos de escolarização dos povos indígenas não são recentes, 

fazem parte da história dos mesmos desde a chegada dos colonizadores 

portugueses no ano de 1549. Pois,  juntamente ao processo de colonização, houve 

a vinda da Companhia de Jesus, organizaç ão religiosa vinculada a igreja 

Católica - responsável  pela chegada dos jesuítas ao Brasil .   

  No ano de 1779, houve a  expulsão dos jesuítas e o movimento de 

escolarização dos indígenas tornou -se praticamente inexistente. E,  

paralelamente surge o Decreto de Pombal que, proibia o uso da l íngua materna 

dos nativos. Surge um movimento educativo norteado pela imposição do ensino 

do português.    



Após a independência do Brasil  de 1822, pauta -se a necessidade da 

criação de formas de l idar com os nativos por meio da criação d e locais 

destinados aos para o processo de civil ização e catequese. Entretanto, devemos 

frisar que na prática não houve marcos legais para tais demandas que, são 

ausentes no texto da consti tuição promulgada em 1824. Todavia, após oito anos 

de promulgação da consti tuinte,  o Senado passou a permitir  o acesso dos nativos 

a insti tuição escolar.  

Em 1834 a catequese, os processos civil izatórios e a criação de colônias 

destinadas aos indígenas passam a fazerem parte das ações do governo. Mas 

somente com a Proclamação da República em 1889 a consti tuição incumbirá ao 

governo à tarefa de instruir  os povos indígenas.  

Conseguintemente,  em 1910 foi  criado o Decreto n° 8072 referente à 

proteção dos povos indígenas e trabalhadores nacionais pelo então presidente 

Nilo Peçanha. Esse decreto esteve l igado a princípio ao Ministério da 

Agricultura (até o ano de 1934), depois passa a ter vínculo com o Ministério da 

Guerra,  mas,  volta  a fazer parte da agenda do Ministério da Agricultura em 

1939.  Revelando uma dinâmica sempre pres ente na relação entre  o Estado e  os 

povos indígenas de desconhecimento sobre qual tratamento adequado ao 

planejamento das polí t icas que assist issem aos povos indígenas.  

No que remete as  polí t icas integracionistas entre 1910 e 1966 houve uma 

considerável  preocupação com a formação profissionalizante dos indígenas, 

surgem às reservas indígenas controladas pelo Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI)  com intuito de controlar a população indígena através do confinamento 

geográfico, l iberando mais  espaços para a col onização e,  posteriormente 

buscando integrar os  indígenas a então sociedade nacional.      

Em 1967 com a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI)  que, 

substi tui  a SPI assumindo a responsabil idade de assimilar os indígenas por meio 

de trabalhos l igados a  agricultura e  o ensino escolar.  Assim a FUNAI,  assume 

um modelo escolar bil íngue destinado aos indígenas sob influência do Insti tute 

of Lingistics (SIL) que veio para o Brasil  em 1956.  



É possível  constatarmos  a presença de traços de violência simbólica 1 que 

permearam esses projetos educacionais pois :   

“(...), a “escola bilíngue do S.I.L.” é responsável pelo surgimento de um 

personagem essencialmente problemático e ambíguo, o “monitor 

bilíngue”, que não é outra coisa senão um professor indígena 

domesticado e subalterno. O monitor bilíngue foi “inventado” para 

ajudar os missionários/professores não índios na tarefa de alfabetizar 

nas línguas indígenas. Muitas vezes 

esse monitor indígena servia também de informante sobre sua língua 

para os missionários, na tarefa da tradução da bíblia, o objetivo 

principal do S.I.L. É muito menos alguém que monitora 

do que alguém que é monitorado por um outro e, assim como os 

“capitães da aldeia”, estão sempre prontos a servir seus superiores 

civilizados”. (SILVA &AZEVEDO, 1995, p.151,152) 

 

Nesse sentido, somente com advento do Estatuto do Índio - Lei federal 6001 de 1973 – 

garantiu-se a alfabetização dos grupos indígenas em suas línguas maternas. Para tanto algumas 

diretrizes foram elaboradas para a instituição do Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) em parceria com a Fundação Nacional do índio (FUNAI) e Ministério da Educação 

(MEC) no ano de 1974 para a alfabetização dos grupos indígenas.  

Posteriormente, ao decorrer da década de 1980 com as crescentes mobilizações em prol 

da redemocratização, os movimentos indígenas se articularam de modo a buscarem serem 

reconhecimento enquanto sujeitos de direitos que, até então haviam sido negados pelo tratamento 

tutelado que receberam durantes séculos.   A mudança mais significativa surge no texto da 

constituição de 1988, a qual dedicou um capítulo intitulado “Dos índios” que, fundamentalmente 

pontuou: 

Título III “Da ordem Social”. O artigo 231 assim afirma: “São reconhecidas 

aos índios suas organizações sociais, costumes, língua, crenças e tradições e o 

direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos seus bens.” 

(BRASIL,1988, p.150) 

  

Fez-se fundamental que se assegurasse o acesso a educação escolarizada como consta igualmente 

na Constituição Federal de 1988: 

 Art- 210 - Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 

 

(...) 

                                                           
1 “A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e 

também, frequentemente, daqueles que a exercem na medida em que uns e outros são inconsciente de a 

exercer ou a sofrer” (Bourdieu, 1996: 16) 

 
 



§ 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de 

Aprendizagem”. 

 

é importante ressaltar que: 

“...o Paradigma Emancipatório e seu consequente modelo de educação escolar 

indígena, possuem como marco legal e histórico a Constituição, esta, porém, 

não surge como num passe de mágica em que todos os constituintes decidiram, 

de maneira unânime, garantir direitos aos índios. Como é natural da política, o 

texto constitucional que diz respeito aos índios foi fruto de intensas disputas 

dentro e fora da Assembleia Nacional Constituinte. Tais disputas são expressas 

na fala de constituintes como Rose de Freitas, além de participantes da 

Comissão de Sistematização como Júlio Marcos Germany Gaiger, 

representando à época o Conselho Indigenista Missionário, e Ailton Krenak, 

que durante discurso realizado em 4 de setembro de 1987, pinta o rosto de preto 

em sinal de protesto às propostas e movimentos que, durante a Constituinte, 

visavam a manutenção da relação genocida, paternalista e assimilacionista que 

historicamente se estabeleceu entre o Estado brasileiro e os povos indígenas4.” 

(Silva 2017 p. 23) 

 

Portanto esse foi o percurso histórico para que os povos indígenas pudessem acessar uma 

educação escolarizada específica, diferenciada, intercultural, bilíngue e/ou multilíngue.  

Por fim, é necessário acrescentamos que houve a promulgação da Lei Federal 7.853 em 

24 de outubro de 1989 em apoio as pessoas portadores de deficiências que tratava em seu sétimo 

artigo a inclusão obrigatória de pessoas com deficiências nos Censos Nacionais para que se 

pudesse mensurar informações sobre a presença das mesmas e a partir disso, haveria a elaboração 

de políticas públicas que as atendessem.   

Entretanto, os dados do Censo feito em 1999 mas, publicado somente em 2001 foram 

surpreendentes ao revelarem que: 

No úl t imo censo real izado,  no ano  de dois mi l ,  foi  fei to  

levantamento sobre  índios  com deficiê ncias,  e  os dados  

revelaram índ ices  surpreendentes,  mostrando  que  o  número  de 

pessoas com deficiência  entre  os indígenas é  maior  do  que  na 

população  em gera l .  O cont ingente de autodeclarados indígenas  

ident i ficados como por tadores de  def ic iênc ia  at ingiu 12 5.  255  

pessoas em 2000,  o  equiva lente a  17,1% dos ind ígenas.  Para a  

população em geral ,  14,5% declaram portadores de  

def ic iênc ias.   

 

Estes dados são mais preocupantes no Sul e Sudeste do Brasil onde esta taxa 

aumenta para 19,5% e 21,7% respectivamente. (Buratto: 2007, p.7) 

 

Portanto este foi o ponto inicial que orientou o recorte dessa pesquisa. Optamos pelo 

recorte relacionado à escolarização da população indígena presente no Estado de São Paulo com 

intuito de compreendermos como as mudanças históricas pelas quais esse ambiente passou 

influenciou nos rearranjos dela. 



O ponto de partida dessa pesquisa foi buscar, no atual contexto, dados sobre as escolas 

indígenas no Estado de São Paulo, com intuito de que se pudesse localizar taxas ou marcadores 

que indicassem a presença de alunos indígenas deficientes na rede pública de ensino municipal e 

estadual.  

Partindo disso recorri inicialmente à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

responsável pelas unidades escolares presentes em todo o Estado e, somando, portanto, mais de 

1,8 mil alunos de comunidades indígenas. Ao todo, são 40 unidades escolares com Educação 

Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), voltadas a estudantes das etnias Guarani Nhandewa, Guarani Mbya, Terena, 

Krenak e Kaingang.   

Outras informações não foram possíveis de serem encontradas no site da secretária de 

educação do Estado, pois, havia a seguinte informação:  

“Em atendimento à legislação eleitoral (Lei 9.504/1997), os demais conteúdos 

deste site ficarão indisponíveis de 7 de julho de 2018 até o final da eleição 

estadual em São Paulo”.   

 

Após o período eleitoral acessei novamente o site da Secretaria de educação do Estado, 

mas o dado mais amplo e atual referente a educação escolar no Estado é de 2014 e suas 

informações são classificadas de acordo com as séries de ensino ofertadas, faixas etárias, gêneros 

e a distinção entre unidades municipais e estaduais. Assim não foi possível distinguir se nos dados 

havia uma parcela referente às unidades de ensino indígena. 

Assim, busquei outras formas de coletar dados e ao pesquisar educação especial em 

escolas indígenas em São Paulo, encontro o seguinte dado publicado no portal do governo do 

Estado2 no ano de 2003: 

Existem 23 aldeias em São Paulo e 50% delas têm escolas prontas e a outra 

metade está em fase de construção. Há cerca de 3 mil índios no Estado. Desse 

total, aproximadamente 1.300 são crianças e adolescentes. Há cinco anos, 451 

alunos com idades entre sete e 14 anos foram atendidos. Esses números vêm 

aumentando. No ano passado (2002), 764 crianças e adolescentes estudaram 

nas escolas indígenas que integram o sistema de ensino estadual. A maioria, 

487, é formada por alunos de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, que 

frequentam aulas na aldeia de origem.  

 

Na busca por dados anteriores, encontrei o Censo escolar indígena feito em 1999 e 

publicado somente em 2001, tendo sido o primeiro e único levantamento estatístico de caráter 

nacional sobre as escolas indígenas, de modo a dar forma as características dessas escolas.  

                                                           
2 http://www.saopaulo.sp.gov.br/  
 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/


É sintomático constatarmos que para além desse documento, não há nenhum outro 

levantamento ou pesquisa que atualize esses dados referentes ao contingente de indígenas 

identificados como deficientes como faixa etárias, gênero e etnia para os anos mais recentes.  

Assim, recorri ao levantamento bibliográfico de trabalhos produzidos sobre o tema ou 

com aproximações que pudesse orientar a busca de dados dessa pesquisa. 

O trabalho de Rafael Afonso Silva é riquíssimo, pois além da proximidade de perspectiva 

– o ensino escolar indígena no Estado de São Paulo - nos elucida a complexa rede burocrática que 

está presente desde a elaboração até a execução dos parâmetros que organizam o funcionamento 

das unidades de ensino em escala nacional, estadual e regional.   

Elucidando assim como a prática de inserção e reconhecimento das escolas indígenas no 

sistema burocratizado do Estado atua de forma concomitante pois, engessa a proposta de ensino 

diferenciado, intercultural e bilingue, mas, também permite maiores possibilidades de produção 

de conhecimentos e práticas que agregam a qualidade para a educação escolar indígena quando a 

mesma é reconhecida como responsabilidade do Estado. 

É fundamental que lembremos por exemplo o fato de que, apesar da constituição ser o 

marco da escolarização indígena, é apenas em 1999 que surge a categoria “Escola Indígena”, pelo 

Parecer número 14 Resolução número 3 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que legitimou 

a categoria como forma de tornar reconhecida a necessidade de que se pensasse as especificidades 

das demandas dos povos indígenas como a interculturalidade, bilinguismo etc.  

Quando o autor começa a tratar sobre o atual estado de educação indígena no Estado de 

São Paulo, o mesmo toma como partida o Censo referente ao ano de 2010, no qual a população 

indígena no Estado era de 41.981 pessoas e, portanto o estado de São Paulo, passou a ser 

reconhecido como o oitavo estado com maior presença de indígenas e sendo o primeiro na região 

sudeste.  

(...) 
 dados fornecidos pela FUNAI no segundo semestre de 2016,[apontam que] as 

etnias mais populosas do estado [São Paulo] são a Guarani Mbya e Tupi 

Guarani (Nhandeva), ambas concentradas principalmente no litoral e Vale do 

Ribeira. As outras etnias são Guarani Kaiowá, Kaingang, Terena, Krenak, 

Fulni-ô e Atikum, essas mais presentes no oeste do estado. O atendimento 

escolar específico e diferenciado para essa população, é feito atualmente 

através de 40 Escolas Estaduais Indígenas (EEI’s) e 4 escolas 

municipais. (Silva,2017:pag 33) 



 

mais especificamente sobre como se distribui a gestão dessas unidades escolares no Estado o 

autor pontua:  

 
As escolas estaduais estão presentes em 11 das 91 Diretorias de Ensino 

Regionais (DER’s) da Secretaria de Estado da Educação. Pelo fato da maior 

parte das aldeias e Terras Indígenas estarem localizadas no litoral do estado e 

Vale do Ribeira, as Diretorias que mais possuem escolas indígenas são as da 

região de Registro, Miracatu e São Vicente, concentrando 27 escolas 

indígenas. Ainda no litoral, as DER’s de Santos e de Caraguatatuba possuem 

uma e três escolas indígenas respectivamente. (Silva,2017:pag 33) 

 

Contudo é preciso pontuar que, para além da complexa rede burocrática com a qual busco 

me familiarizar e conseguir informações ao longo desse caminho novos empecilhos surgiram. 

Atualmente o contexto político vive um momento de retrocesso em todos os âmbitos e no que 

toca as questões ligadas aos povos originários por exemplo é ainda mais preocupante pois o novo 

Governo vigente já declarou abertamente que não está aberto a negociar as demandas dos mesmos 

e já podemos ver como isso se encaminha na pratica. 

 Neste ano de 2019 o então Ministro da Educação, Vélez Rodriguez extinguiu Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) - órgão foi criado em 

2004 devido a demanda de movimentos sociais. Sendo, portanto, responsável por ações que 

viabilizassem políticas públicas para educação especial, educação de jovens e adultos (EJA), 

educação no campo, indígena, quilombola além dos projetos de educação para relações étnicos 

raciais (Lei 10.639/03) e de direitos humanos. 

Assim, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) deixou de existir e no seu lugar dois órgãos foram criados respectivamente a Secretaria 

de Alfabetização e a Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação. Tal mudança se 

concretiza a passos lentos, o que dificulta ainda mais o processo de coleta de dados para minha 

pesquisa tendo em vista que os órgãos em período de transição não fornecem atendimento assim 

como o site do INEP esteve fora do ar para atualizações. 

A pesquisa feita por Michele Aparecida Sá (2013), concentra o recorte sobre as 

perspectivas de escolarização das crianças indígenas com deficiências no Estado de São Paulo e. 

mobiliza a etnografia e referências da Pedagogia Histórico- Crítica para destrinchar sobre o tema. 

Com uso da etnografia, a pesquisadora deixa claro que se trata de um mapeamento 

pontual sobre um assunto que pertence a um panorama muito maior e mais complexo a depender 

de como vivem as populações indígenas.  

Mas, compreender a importância dada a etnografia nos permite entender que por mais 

que existam políticas educacionais que amparem professores e alunos, em determinados pontos a 



inflexibilidade das mesmas podem também dificultar a experiência escolar de professores e 

alunos. 

 No tocante sobre as políticas educacionais que se referem à escolarização indígena e de 

alunos com deficiências, a autora mobilizou “A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (realizada em Nova York no ano de 2007) promulgada pelo Decreto 6949 de 2009”, 

apontada como o primeiro documento que reconheceu que uma pessoa com deficiência poderia 

sofrer com múltiplas formas de discriminação devido a fatores de cor, sexo, etnia etc. 

Assim, a autora afirma que com a influência da convenção o Brasil passou a ter a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva  (BRASIL 2008) - o 

primeiro documento nacional que trata especificamente da educação denominada especial para 

pessoas com deficiências e incluía os alunos indígenas e quilombolas, mas não de forma detalhada 

e específica, pois somente um eixo ressalta a importância de construir uma educação especial 

indígena dentro da proposta diferenciada de construção de saberes escolares. 

Aqui entendo que seja necessário que enquanto pesquisadora me posicione quanto ao uso 

de terminologias, pois não concordo que denominemos como especiais pessoas deficientes, nem 

que façamos uso do termo para tratarmos os modelos educacionais para elas. 

 É necessário que se busque um afastamento dessa perspectiva, de que o outro por possuir 

alguma singularidade em relação aos demais precise de tratamento especial, quando o mais 

adequado seria que formulássemos reflexões acerca dos mecanismos capacitistas - inseridos e 

consolidados em todas as esferas sociais.  

Pois a naturalização dessas normas sobre o corpo que operam na consolidação de uma 

visão que – quando se depara com um corpo diferente da norma, passa a defini-lo como menos 

capaz, quando na realidade é o meio social que não está pronto a acolher a sua singularidade. 

Contudo, precisamos seguir com as considerações também presentes no documento 

elaborado na Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2010, que se propunha a assistir às 

escolas indígenas com o que fosse necessário na construção de formas escolares inclusivas.  

Mas, como evidenciado por Michele Aparecida de Sá, apesar do documento apontar para 

uma renovação na organização educacional em âmbito nacional abrangendo os anos de 2011-

2020, na versão do documento que tramitava pelo Congresso Nacional não constava nada sobre 

educação especial na educação escolar indígena.  

Do caderno de campo à singularidade do tema deficiência no universo indígena: 

 

No dia 26/09/2018 - fui a campo de modo a estabelecer contato com uma professora 

indígena que, me convidou para participar do II Encontro Indígena, no qual ela faria uma fala 

sobre as escolas indígenas.  

Pelo que fui informada, essa reunião acontece como uma orientação técnica (O.T.), com 

intuito de que a diretoria de ensino, chamada de “sul 3” - compreenda melhor como funcionam 



as dinâmicas relacionadas às escolas nas aldeias - já que ela é responsável pela gestão dessas 

escolas como já mencionado anteriormente nesse trabalho.  

Caminhamos pela aldeia para conhecer o espaço e suas dinâmicas. Só há uma escola na 

aldeia Krukutu que oferta o ensino fundamental I. Portanto segundo a professora, é comum que 

os jovens passem a estudar nas escolas da Tenondé Porãn – aldeia próxima. Assim, há um 

processo de deslocamento entre aldeias e o trajeto pode ser de barco pela represa Billings ou de 

ônibus escolar - ofertado pelo Estado.  

Existem na Krukutu atualmente dois jovens surdos, que estavam frequentando as escolas 

da Tenondé Porãn no nível escolar fundamental II. Pude conhecer um jovem surdo- enquanto 

caminhávamos próximas a escola, que foi identificado pela professora Poty como um ex-aluno. 

Ela me informou que o jovem foi alfabetizado em português, o que foi o foco na escola em relação 

a ele, pois era uma - forma mais fácil para trabalhar a escrita e leitura do jovem. 

Quando questionei a professora se havia o ensino de linguagem de sinais para os alunos, 

seja libras ou Kaapor3, a mesma me disse que até onde sabe não, pois sua graduação o ensino da 

Libras foi bastante limitado. Além de não saber informar se existem formações continuadas aos 

professores indígenas já que – a carreira ainda enfrenta dificuldades de ser reconhecida. 

Por fim a professora relatou que quando lecionou para o jovem surdo eles se comunicam 

através de sinais emergentes próprios e “universais”, na medida em que todos podem reconhecê-

los. Como o exemplo dado pela docente de levar os dedos próximos aos olhos e depois indicar os 

dedos na direção do livro para que o aluno compreenda que será uma atividade de leitura. 

 Fica claro que não se pode culpar ou questionar a qualidade das aulas dadas por esses 

professores e nem tampouco esse seria o intuito desse trabalho. Devemos compreender os 

diversos fatores limitantes presentes a realidade do campo de estudos, como a ausência de um 

plano de carreira consistente aos docentes indígenas e as limitações nas próprias formações 

ofertadas aos mesmos, que por si só guardam uma serie de particularidades e problemáticas. 

Por exemplo no caso da professora, a formação dela como professora foi cursada na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC. A universidade oferta um processo seletivo 

especial destinado a indígenas, mas, a formação não atende a proposta intercultural especifica, 

sendo então um curso regular de pedagogia.  

Portanto, apesar de ter sido uma breve visita à aldeia, estabelecer contato com uma 

professora indígena, a meu ver, foi necessário para que essa pesquisa possa ser construída de 

forma acessível e agregadora a realidade do ambiente escolar indígena, que segue sendo plural, 

                                                           
3 A Língua de Sinais Kaapor Brasileira é uma língua de sinais utilizada pela etnia indígena brasileira dos 

urubu-caapores, que vivem no sul do estado do Maranhão, no Brasil. 



complexo, distinto e enriquecedor para reflexões sobre educação. É necessário pontuar que minha 

breve presença em campo não foi uma experiência etnográfica, mas, cabe como uma reflexão 

sobre a importância do contato entre pesquisador e campo na construção e troca de 

conhecimentos.  

No dia 20 de março de 2019 tive a oportunidade de ir à Casa de Saúde Indígena 

(CASAI) de São Paulo. Meu intuito era de estabelecer uma relação de proximidade com 

os profissionais de saúde indígena na busca por entender como funcionam os 

atendimentos bem como se eles já haviam trabalhado com indígenas deficientes. 

A assistente social da casa me recebeu na unidade me mostrando todos os espaços 

e explicando as dinâmicas. O serviço funciona em um prédio que tem os moldes de um 

casarão e tem como função receber indígenas de todas as regiões do país para tratamentos 

médicos e outras formas de assistências relacionadas a vulnerabilidades dos pacientes. 

Em conversa com a assistente social pude ter contato com uma serie de questões 

pois, é sabido que a incidência de deficiências é fortemente atrelada a situações sociais 

de pobreza. Isso se adensa de forma singular entre os povos indígenas pois, os mesmos 

são historicamente subjugados e portanto, há um lugar de margem dentro da própria 

margem reservada aos mais pobres na estrutura social capitalista. 

Posto de outra forma, ao pensarmos em indígenas com deficiência, devemos 

pensar também que parte disso se deve à posição de pobreza e marginalidade na qual os 

mesmos foram colocados devido aos processos coloniais. Assim as dificuldades se 

adensam pois, o isolamento geográfico, ou a proximidade marginal somadas as diferenças 

culturais tornam de difícil acesso qualquer garantia de qualidade de vida ou assistências 

que o Estado possa ofertar. 

A busca por escolarização e por assistência ligada a saúde possuem forma 

heterogêneas. Algo que eu tive oportunidade de perceber na fala dos profissionais de 

saúde, pois se e quando é possível acessar as instituições publicas de serviços as famílias 

com deficientes tendem a dar preferencia a busca por tratamentos de saúde sem 

necessariamente se preocuparem com a escolarização de seus filhos. 

No dia 12 de abril desse ano houve uma roda de conversa sobre as escolas 

indígenas na unidade do Sesc 24 de maio, localizado na região central de São Paulo. A 

roda contou com a participação das professoras indígenas Poty Poran, Sandra Benites e 

Catarina Delfina além da mediação da antropóloga Tatiane Klein. 

Muitas informações interessantes foram dadas ao público pois, por ser uma 

atividade aberta a maioria das pessoas presentes não sabiam que existiam escolas 



indígenas e nem tampouco como elas funcionavam. Mas, insiro aqui os pontos que 

compreendo serem relevantes a pesquisa. 

Quando perguntei as docentes se as escolas já estavam sendo afetadas devido o 

congelamento das verbas destinadas a educação, as mesmas me responderam que sim – 

principalmente do período eleitoral do final do ano passado até o momento presente. As 

professoras que são de diferentes Estados relataram que as escolas sofrem com o a 

diminuição de contratação de professores pois, alguns profissionais foram demitidos e as 

aulas deles passaram a serem divididas pelos docentes que permaneceram, o que gera 

uma sobrecarga pois, os mesmos se veem obrigados a pegarem aulas de áreas que não 

possuem conhecimento.  

Além disso, a professora indígena já mencionada neste trabalho informou que a 

escola na aldeia que ela leciona sofre também com a diminuição de oferta de material 

didático para os alunos, e tudo tem que ser racionado pelos professores para que não falte 

nada antes do final do ciclo escolar. E, a mesma relatou também que os salários sofreram 

uma diminuição significativa sem aviso prévio e apesar do aumento da carga de aulas. 

A essas problemáticas as professoras relacionam as mudanças da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) que passa por 

um processo de reformulação como já mencionado anteriormente bem como a declarada 

posição de intolerância para com os povos indígenas do Governo Federal.   

 

Representações sociais de deficiência: 

Inicialmente devemos compreender que categorias como deficiências, capacitismos, 

escolarização são pertencentes à nossa tradição de categorias de conhecimento de origem 

ocidental, e, portanto são - nossa percepção do outro.  Este trabalho se baseia em conceitos da 

antropologia, para que possamos compreender o outro como um sujeito proveniente de uma 

cultura que não é a nossa.  

Ao tratar das representações sociais das deficiências, a epistemologia dos direitos 

humanos evidencia - o colonialismo no qual se estrutura a construção de muitas das nossas 

categorias de entendimento sobre o mundo que nos rodeia. Assim, novamente o papel da 

etnografia nesse trabalho se faz fundamental, para que possamos ampliar nossas considerações 

em torno de discussões sobre deficiências em diferentes contextos culturais. 

Assim sendo, ampliamos nossos horizontes sobre a percepção de deficiências segundo 

alguns grupos indígenas, algo pouco trabalhado. Encontrei mais sobre isso no trabalho de Shirley 



Vilhalva - sua pesquisa etnográfica com indígenas surdos no Mato Grosso do Sul – onde a autora 

construiu um mapeamento sobre as línguas de sinais emergentes nas aldeias da região. 

As etnias com as quais a autora trabalhou foram guarani: kaiowa, ñandeva e Mbya e um 

fator interessante em relação a esses grupos é que os mesmos são conhecidos pela relevância que 

depositam na Oralidade como característica de resistência cultural pois, assim os indivíduos 

surdos e que portanto não vocalizam passam então por outros processos de construção e 

reconhecimento dessa identidade indígena. 

Devido a elaboração do projeto Índio Surdo idealizado por Shirley Vilhalva sua pesquisa 

e mapeamento de línguas de sinais emergentes se ampliou as escolas indígenas, pois o projeto 

ofertava uma formação que aperfeiçoava professores indígenas para atenderem a alunos surdos. 

O que a autora Vilhalva presenciou acompanhando o cotidiano escolar, foi que havia uma 

mescla de sinais emergentes e Libras, o que facilitou uma troca entre ela e os alunos, bem como 

uma troca de conhecimentos com os alunos ouvintes, que observavam e aprendiam os sinais para 

se relacionarem com os colegas e a pesquisadora. 

O extraordinário trabalho feito por Vilhalva exemplifica como antropologia e educação, 

quando pensadas juntas, tornam o acúmulo teórico maior sobre a pesquisa intercultural. Deste 

modo, a autora constrói a narrativa sobre sua experiência, com base na mobilização de diversas 

abordagens e estudos, ainda que o foco seja mais próximo dos estudos linguísticos. 

Para que possamos compreender qual a concepção de representação social da deficiência, 

devemos antes nos ater para a definição de representação social, que também é uma das categorias 

de entendimento mobilizadas por pesquisadores que buscam entender como são construídas 

crenças, ideias e percepções de mundo de forma geral dentro de um grupo social. 

 Conforme Cohn explana sobre infância: 

 

(...) investigação antropológica da infância indígena, deve ter em mente que as 

concepções do que vem a ser criança, desenvolvimento e capacidade de 

aprender não podem ser dissociadas do seu contexto sociocultural e histórico, 

pois estes se tornam imprescindíveis para se entender o lugar da criança 

(COHN, 2005). 

 

Vemos no trabalho apresentado por Marilda Moraes Garcia Bruno e Vânia Pereira da 

Silva Souza - as percepções sobre as deficiências são diversas e podem tanto representar crenças 

do passado quanto percepções mais atuais dos indígenas sobre as deficiências como produto do 

contato com os não indígenas.   

A região de Dourados – MS, onde esse trabalho foi feito com as etnias Kaiowá - Guarani, 

abriga a segunda maior população indígena no Brasil sendo mesma onde Shirley Vilhalva 

desenvolveu seu trabalho anteriormente citado. As pesquisadoras definiram que fariam as 

entrevistas semiestruturadas com os mais velhos das aldeias, como rezadores e parteiras além de 

algumas famílias.  



Portanto: 

Assim, estudar a representação da deficiência na cultura indígena nos remete 

aos processos histórico-culturais, às relações de poder e aos conteúdos 

pensados tanto no âmbito da idealização quanto no âmbito da realidade 

concreta vivida nas aldeias. Nesse sentido Chartier (1988) nos ensina que, para 

decifrar a construção de um sentido, neste caso, a concepção da deficiência na 

cultura indígena, são necessários processos de cruzamento entre práticas 

sociais e historicamente diferenciadas com as representações feitas. Para esse 

autor, as representações coletivas são matrizes e efeito das práticas 

construtoras do mundo social. (BRUNO e SOUZA,2014:429) 

 

A pluralidade de respostas obtidas acabou contando ainda com as contribuições de outras 

pesquisadoras que viveram nas aldeias e colaboraram falando sobre o que presenciaram durante 

suas respectivas permanências junto as aldeias nas quais desenvolveram trabalhos etnográficos.   

A organização familiar e social pela qual os povos indígenas forçosamente passaram 

devido a diminuição de suas terras gerou rearranjos também nas diversas dinâmicas das aldeias, 

que antes na maioria das atividades incluía as crianças com intuito de ensiná-las, mas essas 

mudanças afetaram fortemente as mesmas e suas relações com o ambiente no qual crescem. 

Assim, buscou-se recuperar, a partir das narrativas dos líderes e dos mais velhos, dados sobre a 

presença de deficientes e as respostas reafirmavam que não havia deficientes antigamente, ou se 

havia os mesmos eram eliminados. 

 

Segue um dos relatos:  

 

dona M., Kaiowá, parteira, contou como se lidava, outrora com a criança com 

deficiência: Antigamente era difícil nascer essas coisas. Nascia normalmente 

e se criava normal. Era difícil crescer... nascer uma criança deficiente. E 

continuou, quando foi questionada se tinha visto ou ouvido algo a respeito de 

casos de deficiência, em sua infância e juventude: Nunca vi, nunca vi. Nem 

cego, nem surdo, nunca vi não. ( BRUNO, e SOUZA, 2014 p. 430) 

 

Assim, a mesma interlocutora relata que acreditava que a presença de crianças indígenas 

com deficiências e seu atual crescimento era devido ao uso de medicamentos não indígenas ao 

longo da gestação. Quando questionada sobre o infanticídio4, ela negou conhecer e ter praticado 

tal ato no período no qual atuou como parteira.  

Outro entrevistado afirmou que antigamente havia tratamentos e formas de agir para que 

não houvesse nascimentos de pessoas deficientes: 

 

Antigamente, a maioria de deficiência era mudo, só isso. Surdo não havia. Os 

índios idosos, antes, quando seus filhos nasciam... Quando nascia uma criança, 

seu filho, ele soprava no ouvido da criança. Dizia, sopro nos dois lados daqui, 

para que a criança não fique surda ao crescer. Mas o mudo, o que só não fala, 

eles não tinham como sarar, os antigos. Tinha criança, que depois de nascida 

                                                           
4 Assassinato de crianças. 



ficava cega, e tinha aquelas que já nasciam cegas, vinham assim. Tinha aquelas 

que já nasciam da barriga da mãe assim, e para essas não havia forma de curar, 

antigamente. Mas se não, eles tinham como curar. (Relato nº 8, Sr. D.).  

(BRUNO e SOUZA, 2014 p.431) 

 

Além dessa fala o Sr. D. falou sobre práticas de infanticídio relacionada a determinadas 

deficiências: 
 Esses daí os Kaiowá não deixam que sobreviva. Por exemplo, aqui mesmo eu 

já vi muito, em Dourados... Todo lugar. Aquela criança que não anda, que fica 

assim [fez gesto indicando paralisia]... Destes eles tinham medo antigamente. 

Ao acabar de nascer da mulher, eles pegavam e diziam: Esse não pode [não 

deve] ficar aqui. Levava de novo, fazia para ele um buraco no chão, 

embrulhava bem, enterrava. Acabou de nascer, já levava e enterrava. [Com 

quais deficiências eles agiam dessa maneira?] Com esses... loucos [bobos]. 

Pode ser com os que ogwenohẽ va›e inhapekũ, o que não veem. Quando a mão 

era torta, ou o pé... Sobre esses diziam: Esses não é bom que deixemos crescer. 

(Relato nº 8, Sr. D). (BRUNO e SOUZA, 2014 p.431) 

 

As falas do Sr. D revelam também as crenças que norteariam o sentido a presença de 

crianças deficientes entre os indígenas: 

Há muitos anos atrás já existia deficiente. A criança que nasceu deficiente... 

Sim paralítico, que não andava. Essa criança crescia assim mesmo. Olha, a 

tribo Kaiowá, quando [nascia] essa criança deficiente [referindo-se à criança 

com o lábio-leporino], se trata ele como... ele vem de outro jeito... de tribo, não 

é tribo, mas é assim, o Kaiowá fala assim: É outro deus que manda [envia] ele. 

Mas o aleijado que não anda, aquilo é algum problema de desobediência do 

pai ou da mãe É que o Kaiowá chama ele de Macuẽi. Tinha também... a criança 

deficiente louco, assim meio...assim meio doido da cabeça tinha também, é 

assim... a pessoa certa não… O Kaiowá fala que ele tem outro deus. [...] Tem 

muito tipo de deficiente. Então, a criança que nasce muito feio, deficiente como 

o branco fala, o... fala muito feio, quando nasce todo assim, aleijadinho, 

antigamente não mostrava para ninguém, não mostrava pra ninguém, senão… 

A parteira que cuida da mulher, que sabe quando nasce isso, então, logo ele 

enterra essa criança, deste que eu estou falando agora… como que a criança… 

ele enterra. Esse, a criança bem feio! O que vem sem braço, cabeça grande, 

que eu também não tinha visto. Mas ele, a criança deficiente, aquele que nasce 

aleijadinho e aquele que... a boca tem, coisa na boca, surdo, também fala mudo, 

essas coisas, eles criam. Mas os outros não. [Quando a criança nascia assim 

bem feia, como o senhor falou, existia alguma crença sobre isso?] Sim, 

principalmente pajé. Ele fala que não é certo criar essa criança, não é certo de 

criar essa criança. (Relato 4, Sr. S.). (BRUNOe SOUZA, 2014 p.432) 

 

Portanto, segundo os relatos dos mais velhos fica claro que existem diferentes percepções 

que distinguem as deficiências, norteando assim a escola de quais sujeitos deficientes 

sobreviveriam e quais não.  

Destarte, tomo como ponto de partida para pensarmos os sentidos como objetos 

de estudos da antropologia a seguinte citação: 

 

[...] a palavra é a alma guarani, definidora da vida e da morte. Na ausência da 

palavra e da fala, o sujeito surdo deixa de ser reconhecido como pertencente à 

comunidade”. Evidencia-se o caráter mítico-religioso para explicação da 

deficiência. O significado da surdez na cultura Guarani-Kaiowá é fator 

determinante para a construção da identidade do sujeito”. 



 (BRUNO e SOUZA, 2014 p.438) 

 

Mobilizo esse trecho para que possamos destrinchar sobre os usos culturais dos sentidos 

e, portanto, do corpo. Pois como colocado por David Le Breton (2016), cada sociedade 

desempenha o papel de organizar as formas sensoriais dos indivíduos de acordo com o 

meio social no qual ele é parte.  

Por conseguinte, é fundamental que compreendamos isso ao longo dessa pesquisa, 

para que possamos exercitar a alteridade. Assim, poderemos compreender que até mesmo 

entre indivíduos que compartilhem de uma mesma cultura, suas percepções sensíveis 

podem ser distintas e muitas vezes o são.  

E, portanto, não caberia a existência de uma medida tida como correta sobre o uso 

de uma experiência sensorial como método científico para compreender outras 

experiências sensoriais pois, essas por sua vez são projeções e significações sobre o 

contato com o mundo externo experienciadas a partir de cada indivíduo. 

Assim: 

As coisas não existem em si, elas são sempre investidas de um olhar, de um 

valor que as torna dignas de ser percebidas. a configuração e o limite do 

desdobramento dos sentidos pertencem ao traçado da simbólica social. (LE 

BRETON, 2016: p.15)   

 

Por isso é fundamental que fique claro que não nos cabe buscar mensurar nesta, 

ou em qualquer outra pesquisa, o que seria certo ou errado na relação de experimentar o 

mundo. Pois, a experiencia de perceber é por si só uma experiência individual, mas 

também é cultural.  

Tal como explana Le Breton: 

 
não é tanto o corpo que se interpõe entre o homem e o mundo quanto um 

universo simbólico. A biologia desaparece ante o que a cultura lhe empresta 

de aptidão. Se o corpo e os sentidos são os mediadores de nossa relação com 

o mundo, eles o são senão através do simbólico que os atravessa. (LE 

BRETON, David, 2016 p. 25) 

 

Contudo, mesmo com a riqueza existente no trabalho de Le Breton, busco, no 

decorrer dessa pesquisa, priorizar textos e autores que pensem de maneira mais centrada 

no uso dos sentidos corporais entre os indígenas, para que assim possamos tecer reflexões 

sobre a função social dos sentidos e qual o lugar da ausência dos mesmos.  

Tal como salientado: 

Vygotsky salientou a integridade dessas crianças, mais que suas deficiências: 

Uma criança deficiente representa um tipo de desenvolvimento 

qualitativamente diferente e único. [...] Se uma criança cega ou surda atinge o 

mesmo nível de desenvolvimento de uma criança normal, ela o faz de outra 

maneira, por outro percurso(...). (SACKS, 1995, Prefácio) 



 

Com isso uma explicação se faz necessária, nos estudos sobre deficiências não 

construiremos trabalhos que tratem da ausência de algo em indivíduos, buscaremos tratar 

de outros modos de experienciar o mundo segundo as singularidades que a presença de 

uma deficiência dá ao indivíduo.  

OS dados obtidos: 

Os dados quantitativos a seguir são resultado da pesquisa realizada por Michele 

Aparecida de Sá, sem sua tese de doutorado (2015) no estado de São Paulo e, orientam a presente 

pesquisa. 

 

(SÁ,2015, p.106) 

 

(SÁ,2015, p.107) 

 

(SÁ,2015, p.109) 



 

(SÁ,2015, p.110) 

 

Esses dados são produto dos microdados fornecidos anualmente pelo INEP e disponíveis 

na página virtual, assim o contexto atual da pesquisa é de análise nos anos seguintes a esses dados 

presentes no trabalho de Sá, para que possamos atualizar o contexto escolar indígena a partir de 

dados quantificáveis.  

A referida autora contudo, aponta que a atual ausência de dados sobre essas matriculas 

podem indicar descaso na coleta dessas informações pelo poder público e também podem apontar 

para o fato de que, esses alunos com necessidades educacionais especificas podem estar 

matriculados no ensino regular e, portanto não estão acessando recursos educacionais que 

atendam suas necessidades.  

 

Conclusão: 

Até o presente momento consideramos ser de suma importância que compreendamos os 

processos históricos que permearam a consolidação do modelo educacional indígena para que 

possamos entender como se pauta a oferta de escolarização inclusiva/especial no modelo 

intercultural, bi/multilíngue diferenciado.  

A coleta de dados estatísticos referentes ao recorte dessa pesquisa apontam que, alunos 

indígenas com deficiências nas escolas de São Paulo quase não aparecem em números 

significativos ou nem mesmo chegam a serem quantificados com a utilização de marcadores 

sociais que apontem suas especificidades devido a precariedade de oferta e coleta de informações 

e dados dessas unidades escolares. 

A pesquisa em questão mostrou-se muito mais complexa do que havíamos esperado, 

portanto também se faz fundamental que nos debrucemos sobre como cada etnia presente no 

estado de São Paulo concebe como representação social da deficiência para que cada 

especificidade cultural sobre a mesma possa ser trabalhada na construção de um ensino escolar 

inclusivo. 
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