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RESUMO 

O presente trabalho pretende verificar a efetivação do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena no Brasil no que se refere ao atendimento aos indígenas com deficiências, em 

especial aqueles com deficiência auditiva, que são usuários da língua de sinais para se 

comunicarem. A pesquisa foi realizada em dois momentos, um constituiu num 

levantamento de materiais bibliográficos que direcionasse o pesquisador aos temas 

relacionados à deficiência na saúde indígena e suas adjacências seguido de uma visita 

em campo baseado no método etnográfico no município de Dourados, estado do Mato 

Grosso do Sul - Brasil. O objetivo foi verificar a percepção sobre deficiência, e se os 

profissionais das diversas áreas do conhecimento que atuam na Saúde dos povos 

indígenas estão preparados para se comunicar-se com os indígenas com deficiência, em 

especial a surdez. O estudo mostrou que os tanto profissionais de saúde quanto a equipe 

multiprofissional que atuam no contexto indígena ainda não estão preparados para 

lidarem com a cultura, e com a deficiência em determinado contexto cultural. Em suma, 

as políticas públicas tiveram avanços ao longo dos tempos, contudo a acessibilidade 

para a comunidade surda quanto à efetivação dos direitos para a comunidade indígena 

surda ainda é uma agenda que precisa ser construída na agenda do Sistema Único de 

Saúde Brasileiro e no Subsistema de Atenção á Saúde Indígena. Mesmo após quase 12 

anos após a criação da lei que regulamentou a Língua Brasileira de Sinais no Brasil – 

LIBRAS, desafios, ainda precisam ser superados, lapsos precisam ser preenchidos para 

que os deficientes auditivos tenham minimamente garantido a integralidade da 

assistência necessária e efetivação de seus direitos constitucionais garantidos. 

Palavras – Chaves: Indígenas Surdos; Comunicação ; Deficiência; Surdez. 

  



 
 

ABSTRACT 

The present work aims to perform an initial examination in the service processes and 

implementation of the Indigenous Health Attention Subsystem in Brazil as regard to the 

service of disabled indigenous, in special those with hearing impairment, sign language 

users so they can communicate themselves. The research was carried out in two 

moments, one provided in doing a survey of bibliographical material that led the 

researcher to topics related to disabilities in indigenous  health and its adjacencies, 

secondly was an on-site visit based in the ethnographic method that happened in the city 

of Dourados, in the state of  Mato Grosso do Sul, Brazil. The aim was to verify the 

perception about impairment, and if the professionals in a wide range of sectors of 

knowledge that work in the health of  indigenous people are completely unprepared to 

lead and communicate with the indigenous disabled people, in special the deaf ones. 

The result showed us that both - as health professional as the multiprofessional team, 

which performs in the indigenous context, are not yet ready to deal with the culture and 

with the impairment in some contexts. In short, the public policies aimed to accessibility 

have seen significant progress concerning to accessibility. However, in the case of deaf 

community to make their rights effective it is still an agenda that needs to be 

constructed in the Public Health System in Brazil (SUS) and in the Indigenous Health 

Attention Subsystem. Even twelve years after the establishment of the law which 

regulated the Brazilian Sign Language – LIBRAS, challenges still need to be faced, 

gaps need to be filled in so that the hearing impaired have slightly ensured the 

completeness of the  necessary assistance and implementation of their constitutional 

rights. 

Keywords: Deaf Indígenous; Communication; Disabilities; Deafness. 
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1. Introdução 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou que existem, 

aproximadamente, 24,5 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, o que 

corresponde a 14,5% da população brasileira (2010). Desse total, 16,7% ou seja, cerca 

de 5,7 milhões são deficientes auditivos. Nesse mesmo ano, o IBGE levantou que há 

896.917 indígenas no Brasil. Destes 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas 

rurais, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país. Esses 

indígenas estão distribuídos em 215 etnias e falam cerca de 180 línguas diferentes. Em 

relação ao quantitativo de indígenas com deficiência auditiva, não foram encontrados 

dados, o que sugere ser uma temática pouco explorada até então e minimizada pelas 

políticas governamentais.  

Segundo estudo realizado por Predozo (2008), dados da Organização Mundial da 

Saúde revelou que, em 2003, 10% a 12% da população de Mato Grosso do Sul 

apresenta alguma deficiência, ou seja, 250 mil pessoas. Destes, 2,3% são indígenas, ou 

seja, aproximadamente, 250 indígenas são deficientes auditivos. Vilhalva (2012) 

pesquisou, e fez um levantamento de 56 indígenas com deficiência auditiva, 

identificados por escolas indígenas e agentes indígenas de saúde locais. Estes dados 

foram obtidos no Núcleo de Educação Especial- Campo Grande (NUESP-MS), Centro 

de Atendimento ao Surdo (CAS), e Secretaria Municipal de Educação de Dourados 

(SEMED). Tais dados revelam que a cada ano a população cresce exponencialmente e, 

consequentemente, o número de deficientes auditivos também. Diante deste quadro, este 

trabalho pretende problematizar o atendimento indígena na área da saúde - o qual conta 

com uma política especial, concretizada no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena – 

especialmente, com indígenas surdos. Assim, este trabalho pretende levantar alguns 

temas sobre indígenas surdos dentro do subsistema de atenção à saúde indígena. 

Para tanto, foi realizada uma visita a campo na cidade de Dourados, no estado de 

Mato Grosso do Sul, e em Brasília, no Distrito Federal foram feitas visitas ao longo de 

um ano na CASAI/DF. O Estado de Mato Grosso do Sul, localizado na região centro-

oeste do país conta com uma população de, aproximadamente, 2.587.269 pessoas, sendo 

77.025 indígenas. Destes, uma parte estão distribuídos nos centros urbanos, do mesmo 

modo que não indígenas também estão presentes em terras indígenas. 
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O estado de Mato Grosso do Sul conta com 9 etnias indígenas são elas: Atikum, 

Guarani-Kaiowá, Guarani-Nandeva, Guató, Kadiweu, Kiniquinau, Ofaié, Terena e 

Kamba. 

 

 
Figura 1: MS no Brasil 

Fonte: Internet 

 

Figura 2– Principais etnias (maior densidade populacional)

 

O contexto sociocultural brasileiro é bastante pulverizado, contando com formas 

de agenciamentos de saúde-doença, hábitos, crenças, línguas, articulação e comunicação 

diversas nas várias regiões do país. Para além dos povos indígenas, há uma diversidade 



17 
 

de segmentos com maneiras próprias de se cuidar e compreender os serviços de saúde. 

Nesse sentido, o SUS foi criado com o intuito de permitir aos gestores locais que se 

adequem às realidades onde vivem. Não há um engessamento na gestão e limitação na 

criação de possibilidade de efetivar a política, de promover o direito à saúde no Estado 

brasileiro.  

Para que seja possível uma relação de atendimento entre profissional e paciente, 

isto é, na ponta do serviço, onde esse se efetiva, é indispensável que exista condições de 

comunicação entre as partes, de modo a viabilizar o processo de entendimento e 

compreensão. Trata-se de uma comunicação capaz de relativizar e respeitar outros 

pontos de vista. Afinal, a linguagem constitui a base das relações humana, por isso 

deve-se ter o cuidado para essa não se efetivar em uma relação de poder desigual.  

Os povos indígenas com sua diversidade sociocultural foram reconhecidos na 

Constituição Federal de 1988 e para substanciar o processo de atenção diferenciada à 

Saúde Indígena, foi criado o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em 1999, por 

meio da Lei Arouca, Lei 9836. A Portaria do Ministério da Saúde nº 254, de 2002, 

prevê a necessidade de preparação dos profissionais para atuar mediante essa 

diversidade, desenvolvendo a articulação dos seus sistemas de saúde tradicionais 

(indígenas) e com o objetivo de prestar uma assistência à saúde adequada aos indígenas 

(BRASIL, 2002). Diante da realidade encontrada de indígenas com deficiência auditiva 

e diante das mudanças ocorridas no Sistema de Saúde do país, questiona-se de que 

forma esses serviços estão sendo estruturados para atender esta população, os 

profissionais das diversas áreas de conhecimento que atuam na Saúde estão 

minimamente preparados para lidar com estas pessoas? E como tem ocorrido a 

comunicação entre eles? Portanto, problematizar se os profissionais das diversas áreas 

do conhecimento que atuam na saúde dos povos indígenas estão preparados para lidar e 

comunicar-se com os indígenas com deficiência, em especial a surdez serão discutidos 

ao longo do trabalho. 

O primeiro desafio do trabalho foi levantar materiais bibliográficos que 

direcionasse aos temas relacionados à deficiência na saúde indígena e suas adjacências, 

acompanhado de uma leitura densa dos materiais encontrados. Em sequência, relacionar 

a Política Nacional de Saúde Indígena, os direitos assegurados na Constituição Federal 

com a legislação vigente, pertinente à pessoa com deficiência. Depois foi o de verificar 
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as formas de atendimento multiprofissional em relação aos indígenas que têm 

deficiência auditiva, e discutir como esses profissionais de saúde atuam/procedem, e 

observar se existe algum protocolo de atendimento, e como esses negociam e agenciam 

as formas de tratamento dos indígenas surdos que adentram as portas do sistema de 

saúde em busca de um tratamento médico. 

A delimitação e escolha do tema de pesquisa estão entrelaçados ao trabalho que 

o pesquisador desenvolve na Universidade de Brasília no grupo de pesquisa e extensão 

denominado “Práticas Médicas Indígenas e o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”, 

coordenado pela Profª Drª. Sílvia Guimarães, a motivação pelo trabalho desenvolvido 

com a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e à atuação como tradutor/intérprete a 

qual tem se dedicado, e posto em contato com as mais diversas formas de deficiências. 

O bacharel em Saúde Coletiva, durante o seu processo de formação, é levado a 

pensar e questionar o sistema de saúde do Brasil, pensando na sua totalidade e maneiras 

como atende as especificidades encontradas na população brasileira. Para este trabalho, 

busca-se discutir e compreender desde os macros aos microprocessos que envolvem a 

Política Nacional das Pessoas com Deficiência, o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, e a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, e os processos que 

permeiam o atendimento no Sistema Único de Saúde, observando a maneira como se 

efetiva o princípio da equidade do SUS, que em seu texto diz: 

 

Equidade: Igualdade da atenção à Saúde, sem privilégios ou preconceitos. O 

SUS deve disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as 

necessidades de cada um [...] Objetiva alcançar a oferta de ações 

diferenciadas para grupo com necessidades especiais (BRASIL, 2011 p. 138). 

 

 

O processo de comunicação são meios eficazes para facilitar o acesso à 

informação, no entanto, isso somente se efetiva uma vez que contemple também as 

especificidades inerentes a cada parcela da população, destacando aqui o principio da 

equidade (op. cit.). Nesse sentido, cabe levantar o tema das pessoas surdas, que também 

são usuários do Sistema Único de Saúde e tentar compreender como se dá seu acesso 

aos serviços. 

A inserção das Ciências Sociais no campo da Saúde Coletiva nos leva a pensar 

num sistema que não vê apenas o ser humano como um constituído orgânico formado 
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de células e órgãos, como prevê o modelo biomédico, mas como um ser na sua 

totalidade, dotado de cultura, língua e práticas que o constitui.  Com um aporte teórico 

das Ciências Sociais em Saúde Coletiva, este trabalho  procura buscar como os 

indígenas surdos pensam e vivem processos de saúde e adoecimento, fazemos uso do 

sistema de saúde na cidade, ou no território indígena, além de verificar o ponto de vista 

dos indígenas e dos profissionais que lidam com eles e como esses representam essa 

cena de atendimento na área da saúde. 

 

1.2 Relacionando a teoria e construindo o objeto 
 

Estudos realizados por Aranha (1980) e Pessoti (1984) citados por Ianni (2012), 

destacou que no período da antiguidade, pessoas com deficiências eram abandonadas 

e/ou deixadas ao relento até a morte. No período da Idade Média, segundo a filosofia 

cristã, era posta a ideia que se houvesse alguma deficiência, aquele ser era desprovido 

de alma, e que o fato de se ter alguma deficiência ora seriam desígnios divinos ora 

possessão do demônio. Baseada nas concepções divinas, a igreja tinham o controle dos 

seus fiéis de que a deficiência seria um castigo proveniente dos céus. 

Com o passar dos tempos, esse cenário foi se modificando, e as pessoas com 

alguma deficiência, antes tido como desprovidos de alma, passaram a ser vistos como 

parte comum da sociedade, úteis como qualquer outro cidadão, mas que ainda passam 

por imensas dificuldades e limitações que serão discutidas ao longo do trabalho. 

O Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, em seu capitulo II no que tange 

ao atendimento prioritário, em sua alínea ‘’B’’ afirma que deficiência auditiva: consiste 

na perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (DB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (BRASIL, 2004). 

Levar em consideração a surdez no que se refere ao atendimento no sistema de saúde, a 

comunicação não verbal torna-se de suma importância no momento do atendimento aos 

pacientes surdos e permite a excelência do cuidar em saúde. Conforme afirma Chaveiro 

et al. (2009): 

Problemas de comunicação interpessoal estão presentes em todo sistema de 

saúde e tornam-se mais significantes quando englobam barreiras de 

linguagem e cultura. A comunidade surda, que utiliza a língua de sinais como 

meio de comunicação, encontra obstáculos no acesso aos serviços do setor de 

saúde (CHAVEIRO et al, 2009). 
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A comunicação no campo da saúde é um desafio e ainda mais quando é 

acrescida de elementos que envolvam processos culturais diversos. A garantia do pleno 

direito à saúde das pessoas com deficiência, especialmente, a surdez foi normatizada em 

diversos instrumentos. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência
1
 apresenta 

vários artigos que enfatiza a garantia do direito à saúde. Assim, tendo em vista seu Art. 

09, § 2, Inciso “F”, define que é necessário: “Promover outras formas apropriadas de 

assistência e apoio à pessoa com deficiência a fim de assegurar a essas pessoas o acesso 

às informações.”. Em seu artigo 25, Parágrafo Único, no que se refere à saúde, afirma 

que: “exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a 

mesma qualidade de serviços dispensados às demais pessoas”. O decreto Nº 5.626, de 

22 de dezembro de 2005, Cap. VII, Art. 25, Incisos 9 e 10 se refere à garantia do direito 

à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva (BRASIL, 2005) e a Lei nº 

7853, de 24 de outubro de 1989, também, trata de garantir o direito à saúde de pessoas 

com surdez (BRASIL,1989). 

O estudo realizado por Tedesco (2013), o qual analisou os desafios da prática do 

acolhimento de surdos na atenção primária, foi constatado que durante o atendimento, 

para que houvesse comunicação, algumas estratégias foram desenvolvidas pelos 

profissionais para suprirem esta dificuldade como, por exemplo, o ato de escrever as 

dúvidas e respostas, a presença de um acompanhante, ou ainda o uso de gestos, pelos 

profissionais (TEDESCO, 2013). Ianni (2012) verificou o acesso da comunidade surda 

na rede básica de saúde e analisou algumas barreiras na comunicação, que foram: 

dificuldades na marcação, a ausência do intérprete da língua de sinais, a confusão por 

parte dos profissionais da surdez com deficiência mental e a falta de paciência (op. cit.). 

Deficientes auditivos possuem dificuldades em comunicar-se com o profissional de 

saúde, quando estes não fazem o uso da linguagem não verbal. Há pessoas surdas que 

fazem o uso da leitura labial, contudo é uma parcela baixa do público surdo que 

consegue, e ainda assim devido a constante mudança da língua portuguesa, as 

informações principalmente ligadas à saúde podem ser compreendidas de forma 

distorcida (op. cit.). 

                                                             
1Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acessado 

em: 21/11/2013 
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Mais do que somente buscar compreensão entre as partes, é de relevância que o 

profissional de saúde esteja atento para as particularidades advindas da identidade e da 

cultura surda de modo a facilitar o desenvolvimento de habilidades comunicativas e 

favorecer a relação entre pacientes surdos e o profissional (CHAVEIRO et al, 2009). 

Quando se agrega ao elemento da surdez, o fato de ser indígena, os problemas se 

avolumam. Segundo Rodrigues (1994), na época do descobrimento do Brasil, havia 

cerca de 5 milhões de indígenas, falantes de centenas de línguas, e detentores da terra e 

de uma vasta cultura. Esses foram tidos como seres, também, desprovidos de almas, que 

precisavam ser catequizados e convertidos ao novo regime católico de Portugal. 

Indígenas falantes de sua língua nativa foram vítimas do contato violento, da 

aculturação trazida pelos colonizadores (BRASIL, 2002a). Inseridos em processos de 

escravidão, vários confrontos foram traçados, mortes por armas de fogo, e por doenças 

antes desconhecidas, fizeram com que milhões de indígenas perdessem suas vidas, 

línguas e culturas, reduzidos a um número extremamente baixo (BRASIL, 2002a). 

Com o Estatuto do Índio criado em 1973, esses foram reconhecidos como 

“relativamente incapazes”, concepção essa que já vinha sendo disseminada pelo Código 

Civil brasileiro de 1916.  De acordo com Rosa, (2013 p. 21) este documento remete a 

ideia e a concepção de tutela do estado para estes povos, devido sua condição de 

incapacidade. Nessa época, o órgão estatal destinado a essa função de tutelar os povos 

indígena recebeu o nome de Serviço de Proteção ao Índio (SPI) que, atualmente, é a 

Fundação Nacional do Índio. (Lei n. 6.001, 1973). Além da tutela, está presente a ideia 

assimilacionista dos indígenas à sociedade nacional, o que significa o fim da sua 

diversidade étnica.  

Essas concepções sobre os indígenas como incapazes, provenientes no Estatuto, 

e concebidas pela sociedade brasileira, ainda hoje, se reflete na maneira como parcela 

da população vê e pensa sobre os povos indígenas. Atualmente, está em trâmite no 

Congresso Nacional o novo Estatuto dos Povos Indígenas aguardando sua promulgação. 

Este novo estatuto está ancorado na Constituição Federal de 1988 que pôs fim à ideia 

assimilacionista e promove mudanças na maneira do Estado brasileiro encarar e 

reconhecer a diversidade dos povos indígenas (op. cit.). 

Com a criação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, de 

2002, novas garantias ao direito à saúde foram definidas para os povos indígenas. Uma 

vez que o Sistema Único de Saúde foi pensado para atender a toda a população em sua 

integralidade, viu-se a necessidade de adequá-lo a realidade dos povos indígenas. 
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Estava-se diante de coletivos compostos de singularidades culturas e territoriais que 

deveriam ser observados no atendimento na área de saúde, o que sequencialmente nos 

remete ao princípio da equidade. Na constituição Federal de 1988 há um capítulo 

somente para os povos indígenas, o capitulo VIII, o qual em seu texto diz: 

Art. 231: São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens (BRASIL, 2002a). 

 

Contudo, mesmo com seus direitos garantidos em Constituição Federal e com a 

criação de leis e políticas específicas para se efetivar seus direitos, na prática, ainda é 

uma agenda que precisa ser construída. O Subsistema é ainda considerado muito novo, 

por ter sido criado há pouco tempo, portanto, ainda há pela frente muito trajeto a ser 

percorrido. No que se refere aos indígenas com surdez nada é mencionado nos 

documentos legais.  

Foi escolhida a cidade de Dourados, município do estado Sul-mato-grossense, 

tendo em vista a produção de uma pequena bibliografia referente a indígenas surdos no 

campo da educação. Este município conta com uma inclusão educacional de indígenas 

surdos. Há um projeto no município, denominado “Índio surdo”, que tem um enfoque 

na inclusão destes alunos no que tange ao acesso à escola. 

Cabe ressaltar aqui que, em Dourados, os indígenas usuários da língua de sinais 

fazem uso não somente da língua brasileira, mas também a língua guarani, terena, e 

ainda os sinais emergentes, desenvolvidos por eles mesmos de modo a se comunicarem. 

Situação esta que remete a uma situação de tradução bilíngue, trilíngue ou para além da 

quadrilíngue, como nos afirma Vilhalva; 

[...] Eu sinalizava Libras, o intérprete de Libras passava para o português oral 

e o intermediador que atuava como intérprete no momento passava para a 

língua guarani oral para a família que passava para sinais emergentes ao 

informante surdo que respondia, e a família retornava em língua portuguesa 

ou guarani (VILHALVA, 2012 p. 46). 

Esse cenário no campo da saúde levanta vários problemas que este trabalho 

pretende debater. Vilhalva é surda, e em sua pesquisa de mestrado mapeou a língua de 

Sinais no Estado do Mato Grosso do Sul. Tal relato referente a uma possível tradução 
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em quatro níveis pode ser esquematizado pela autora que demonstra um plurilinguismo 

intercultural, diferenciado, específico e comunitário: 

 
Figura 3: Esquema de comunicação/Tradução 

Fonte: Vilhalva 2012. 
 

Tal circunstância nos leva a pensar na comunicação entre os profissionais de 

saúde e o indígena que faz uso dos serviços de Saúde. Levanto em consideração os 

estudos já citados, referentes à barreira que os profissionais de saúde encontram ao 

deparar-se com um surdo que faz uso da língua brasileira de sinais, imagina quando esse 

processo envolve mais duas ou três línguas em prol de um objetivo, que é comunicar na 

saúde no universo indígena. 

Segundo Benites (2009 p.44), em pesquisa realizada na etnia Kaiowá: ‘’os 

acontecimentos relevantes do passado são narrados de modo repetitivo aos seus 

membros por meio de ensinos orais’’. Segundo o autor, o processo de educação e 

socialização no seio familiar, são avultados nos eventos religiosos e não-religiosos, 

oralmente e de modo repetitivo, conforme a concepção de mundo do Kaiowá 

(BENITES, 2009 apud SOUZA, 2011). Diante de tal afirmação, questiona-se o processo 

de aprendizado dos indígenas deficientes auditivos. Assim, segundo Souza: 

Sabe-se que a presença das pessoas com deficiência nas aldeias, ultimamente, 

é uma constante. Há um numero considerável delas chegando à escola, o que 

não acontecia anteriormente. Os pais e cuidadores têm em mãos a missão de 

cuidar e tentar garantir a sobrevivência dessas crianças no dia-a-dia em suas 

casas, nas diferentes aldeias. E nas escolas, o como trabalhar com educação 

escolar dessas crianças tornou-se uma grande preocupação de professores e 

educadores (SOUZA, 2011 p. 48). 

 

Souza (2011) ainda verificou as representações sociais de deficiência na cultura 

Kaiowá e Guarani, e no constructo de sua pesquisa no que tange à língua destaca: 

Nas escolas de Dourados os alunos surdos já possuem alguma formação em 

LIBRAS, mas os professores afirmaram que eles têm muita dificuldade com 

a língua portuguesa. Cabe destacar que nesse contexto tem ainda a 

complexidade de que alguns desses alunos são de famílias que tem como 

língua materna a língua indígena. Assim, eles são instruídos em LIBRAS, 
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chegam à escola e são introduzidos na língua portuguesa, ao passo que em 

suas casas, seus pais e irmãos, muitas vezes, só conversam entre si na língua 

indígena. Essas são situações complexas de bilinguismo que precisam ser 

melhor estudadas antes de se levar propostas da cultura não-indígena para o 

contexto das aldeias e escolas diferenciadas (...) Há ainda na realidade das 

aldeias de Dourados, a questão de serem três etnias, além dos mestiços, 

resultados de casamentos entre diferentes etnias. Assim, o modo de perceber 

e lidar com a deficiência pode ser diferente, dependendo da etnia. (Souza, 

2011 p. 71). 

 

Na cultura indígena ou demais culturas, a língua materna ou primária (L1), é 

aquela falada na cultura e no seio familiar. Estão em contato primário com a língua 

materna, a língua de sinais e o português, que na forma escrita se caracteriza como 

segunda língua (L2). O DSEI Mato Grosso do Sul, segundo o Portal Saúde
2
, engloba 

202 aldeias, 20.083 famílias, distribuídas em 10 etnias diferentes. O Município de 

Dourados conta com 12.132 indígenas, conforme o mapa de localização mostra: 

 

Figura 4: Mapa de localização do DSEI Mato Groso do Sul 

Fonte: Portal Saúde 
 

A questão é saber como se efetiva o atendimento indígena de surdos, como se 

dão os processos de comunicação que se revelam complexos no campo da educação, 

mas que foram enfrentados com propostas inclusivas, como é o caso de Dourados. 

Diante do cenário de existência de conflitos, criação de categorias e reprodução de 

desigualdade e injustiças sociais na efetivação do Subsistema quando se trata no 

atendimento a indígenas, o que ocorre quando o indígena é surdo. Os profissionais que 

                                                             
2 Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto. cfm?Idtxt=36458. 

Acessado em: 23/03/2014. 
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atuam no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, possuem estrutural profissional para 

efetivarem o atendimento integral dos povos indígenas surdos, e abertura para se 

comunicarem com indígenas portadores de surdez? O interesse em relacionar a interface 

entre os profissionais e o recorte social de indígenas surdos vem no intuito de analisar a 

garantia aos direitos sociais. 

Assim, o objetivo principal foi verificar se os multiprofissionais que atuam no 

contexto do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena estão preparados pra lidarem com 

os indígenas surdos. Os objetivos específicos foram verificar os processos de 

comunicação entre o profissional e o paciente com deficiência; verificar as limitações na 

comunicação entre o profissional e o indígena surdo; verificar se os gestores e os demais 

profissionais estão preparados para lidarem com as diversidades culturais indígenas 

associadas á uma deficiência; e percepção sobre deficiência na saúde indígena. 

2. Metodologia e as Técnicas de Pesquisa 

 

A pesquisa qualitativa de cunho descritivo proposta por Moraes e Montalvão 

(1998) acontece quando o pesquisador pretende conhecer e interpretar a realidade. 

Interessa-se em descobrir e observar fenômenos e procura descrevê-los, classificá-los e 

interpretá-los. Para tanto, previamente, deve ser realizado levantamento bibliográfico e 

documental (GIL, 2008). Para Minayo (2010), a pesquisa qualitativa tem como objetivo 

trabalhar com os sujeitos e seu modo de atuação em determinado contexto social. 

Este trabalho se configura em uma pesquisa qualitativa e foi estruturada, 

primeiro, por meio de um levantamento bibliográfico e de documentos legais. Usou do 

método etnográfico que se propõe a descrever as características de algum fenômeno ou 

população, por meio de uma imersão no espaço de pesquisa e realização de uma 

observação minuciosa (NAKAMURA, 2011). Assim, os fatos observados ocorreram de 

tal maneira que fosse possível realizar uma descrição densa dos fenômenos (GEERTZ 

1989). 

Por ser tratar de um tema novo, o levantamento bibliográfico foi de suma 

importância para se construir referenciais teóricos sobre saúde indígena, deficiências, e 

língua de sinais.  
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A primeira fase do trabalho de campo aconteceu em Brasília e se constituíram 

em entrevistas com estudantes indígenas da área da saúde, e a gestora da Casa de Saúde 

Indígena do Distrito Federal (CASAI DF), uma indígena. E outra fase do trabalho de 

campo aconteceu em Mato Grosso do Sul, em uma visita à aldeia indígena Marçal de 

Souza e escolas indígenas da aldeia Jaguapirú na cidade de Dourados. Este trabalho faz 

parte do Projeto de pesquisa mais amplo intitulado “Sistemas Médicos Indígenas e o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”, sob a coordenação da Profa. Sílvia 

Guimarães e teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Humanas 

da UnB (CEP-IH) Parecer nº 351.663 e pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) CAAE nº: 02380212.3.0000.5540. Foram autorizados os usos das imagens 

para este trabalho.  

Para levantamento dos dados foram realizadas entrevistas, que de acordo com 

Moreira (2002, p. 54), podem ser caracterizadas como “uma conversa entre duas ou 

mais pessoas com um propósito específico em mente”.  Fez-se o uso de entrevistas 

semi-estruturadas, que, segundo Richardson, Dohrenwend e Klein (1965), são aquelas 

que apresentam um conjunto de questões, na qual o pesquisador responsável dosa as 

perguntas para adquirir respostas em que julga serem relevantes e que responderão à 

hipótese. Além disso, foi realizada a observação que foi documentada por meio do 

diário de campo. 

Também, fez-se o uso de entrevista mediante roda de conversa, que se propôs 

priorizar o processo de comunicação que envolvia línguas diferentes para obter a 

resposta desejada. Tendo em vista que em determinada entrevista se fez necessário o 

uso da presença de cinco intérpretes para a aquisição de algumas respostas.  

Tal informação pode ser verificada na figura 2: 
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Figura 5: Modelo de entrevistas. 

Foto: Janete Nantes/2014 

 

Da esquerda para Direita: dos atores
3
 1- Shirley Vilhalva, surda, pesquisadora do 

universo de indígenas surdos, 2- Simone Martins, docente, intérprete de LIBRAS, 3- 

Janaína, intérprete de LIBRAS, que acompanha a estudante indígena em sala de aula, 4- 

Rosykelly, indígena Terena e surda, 5- Dyego Henrique, intérprete de LIBRAS. 

Em um momento inicial, Shirley, surda, iniciou o diálogo com a estudante 

Rosykelly, me apresentando e dando um contexto inicial da pesquisa, em sequência, 

entrei com as perguntas norteadoras, na qual foi necessário, em alguns momentos, uma 

segunda interpretação da pergunta por Janaína, que acompanha a estudante, possui 

convívio diário, e ainda de Simone Martins que é indígena, e possui contato por ser 

também intérprete e conhecer alguns sinais emergentes. 

Ressalto, ainda, que nas idas a campo, estive acompanhado por pesquisadores, a 

destacar S. pesquisadora e surda, Janete Nantes, docente da Universidade de Dourados, 

pelos profissionais da Secretaria Municipal de Educação do Estado de Dourados – 

SEMED. Contudo, durante as entrevistas aos pesquisados, era necessário ainda 

interpretar para Shirley Vilhalva. Em alguns momentos, essa interpretação era feita por 

profissionais intérpretes que estavam acompanhando o pesquisado, ora era interpretada 

pelo próprio pesquisador, conforme mostra a figura abaixo: 

                                                             
3
 Adotou-se na pesquisa o uso dos nomes dos participantes, em vista o consentimento e autorização da 

imagem. 
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Figura 6: Entrevistas aos profissionais na sala de recurso. 

Foto: Aurélio Alencar/2014 

 

Neves (1996) afirma que os fenômenos encontrados são interpretados a partir da 

percepção dos sujeitos envolvidos na ocasião estudada bem como os resultados 

produzidos são resultado do processo da interação direta entre o investigador e o objeto. 

Com a utilização desses métodos, foi possível obter informações sobre os 

agenciamentos de multiprofissionais no atendimento dos povos indígenas dentro 

sistema de saúde e na educação de Dourados-MS. 

No decorrer do levantamento de dados, foi possível reconhecer as 

especificidades dos sujeitos e do contexto em que estão inseridos. Desse modo, 

compreendemos aspectos importantes sobre o modelo de atenção a saúde indígena em 

uma visão ampla enquanto política nacional e na visão local com a participação do DF 

na rede. 

Deslandes (2012) afirma que não se pode equacionar emoções, comportamentos 

e representações das pessoas. Com isso, e por se tratar de uma pesquisa de cunho 

etnográfico não profundo, não foi delimitado o quantitativo de pesquisados, pois o 

objetivo se constituía em buscar aprofundamente nas respostas referentes às concepções 

inerentes ao contexto da deficiência, dando voz aos sujeitos, deixando-os livres para se 

expressarem. Cabe enfatizar que diante das dimensões de um trabalho de graduação e de 

termos realizados apenas uma visita em Dourados, o propósito foi levantar questões, 

realizar um debate inicial, o qual merece ser aprofundado em outro momento.  
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3. Surdez em Contexto 

3.1 A Surdez no Sistema Único de Saúde e as Políticas Públicas 

voltadas para a Saúde da Pessoa com Deficiência. 

 

Conforme enfatizado anteriormente, o processo de comunicação é um meio 

eficaz para facilitar o acesso à informação, para tanto, esse processo deve ser 

acompanhado de um olhar que contemple, também, as especificidades inerentes a cada 

parcela da população. Isso se relaciona com o princípio da equidade, norteador do 

Sistema Único de Saúde (TRAVASSOS,1997). Por este motivo, é que se entende ser 

necessário dar visibilidade às pessoas portadoras de surdez, que, também, são usuários 

desse sistema. 

Para que fossem minimizadas estas barreiras, surgiram as Línguas de Sinais, 

presentes nos cinco continentes e que foram institucionalizadas pelos Estados nacionais. 

No Brasil, a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) foi reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão da comunidade surda pela Lei Federal nº 10.436/02 (BRASIL, 

2002). E foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005), que em seu 

artigo 25, destaca: “[...] apoio à capacitação e formação dos profissionais da rede de 

serviços do SUS para o uso de LIBRAS e sua tradução e interpretação”. 

As línguas de sinais são línguas utilizadas pelas comunidades surdas. 

Apresentam propriedades específicas, são visuais-espaciais captando as experiências 

das pessoas surdas (MEC, 2004). Conforme dito anteriormente, a promulgação da Lei n. 

10.436, de 20 de abril de 2002, reconheceu direitos fundamentais para as comunidades 

surdas do Brasil, reivindicados há 18 anos. A partir dessa lei, foi criado o primeiro curso 

de licenciatura em uma língua de sinais (Letras Libras) no mundo, executado em nove 

instituições federais de ensino superior, assim como a inclusão da disciplina Libras nos 

cursos para formação de professores (IPHAN 2010). Até os anos 1970, acreditava-se 

que as línguas de sinais seriam apenas linguagens ou mímica. Estudos linguísticos 

revelaram, porém, que as línguas de sinais possuem todas as características das línguas 

de modalidade oral-auditiva. São também dinâmicas e contêm regionalismos e modos 

específicos de expressão. 

Essa legislação consistiu num impacto em vários setores sociais, principalmente, 

na educação. Esse reconhecimento pelo Estado brasileiro significa a garantia da pessoa 
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surda ou deficiente auditivo a plena comunicação em órgãos públicos. Na área de saúde, 

deve-se promover um ambiente preventivo, curativo e reabilitador, por meio da 

capacitação dos profissionais do SUS para o uso de LIBRAS. 

O Estudo feito por Castro et. al (1997), sobre acessibilidade aos serviços de 

saúde por pessoas com deficiência, verificou que as diversas formas de acessibilidade 

ainda é uma agenda a ser construída dentro do SUS, tendo em vista que os problemas 

vão desde o transporte, rampas, sinalizações, comunicação, ferindo assim os princípios 

e preceitos do SUS. Desse modo, a parcela da população com alguma deficiência ficam 

em uma situação de desigualdade de atendimento em comparação com outros 

segmentos da população, os quais não apresentam algum tipo de deficiência. 

No ano de 1999, foi criada a Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (Decreto n° 3.298/99), que aborda um conjunto de orientações 

normativas voltadas aos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência. Em 

seu texto no Art. 8
o
 que trata dos fins de acessibilidade, considera em seu inciso I: 

[...] Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, 

total ou assistida [...] sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 E em sua alínea d: 

[...] “Barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou 

obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de 

comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou 

impossibilitem o acesso à informação” (BRASIL, 1999). 

Ianni e Pereira (2009) verificaram que as barreiras na comunicação foram um 

impeditivo à comunidade surda por motivos como a marcação de consulta via telefone, 

ausência do intérprete de libras
4
 e ainda pelo surdo ser confundido como deficiente 

mental. Segundo os autores, os pesquisados na atenção básica embora não soubessem 

dar norte ao que deveria ser feito para minimizar os processos na comunicação, 

reconheceram a importância de preencher esse lapso para minimizar essa barreira. 

                                                             
4  Interprete De Libras: Traduz/ Interpreta o que foi dito ou escrito. 
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As barreiras na comunicação inviabiliza o processo de atendimento e 

entendimento entre as partes, pondo em risco a qualidade da assistência no serviço 

prestado (CHAVEIRO, BARBOSA, PORTO 2009). Uma proposta seria na formação 

do profissional a adequação do currículo escolar também nas disciplinas das ciências da 

saúde (LEVINO et.al. 2013 p.293). 

O CONADE
5
 – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi 

criado no âmbito do Ministério da Justiça (MJ), em 01 de junho de 1999, através do 

Decreto 3.076/1999. Em dezembro do mesmo ano, o Decreto 3.298/1999, que instituiu 

a Política Nacional para Inclusão da Pessoa com Deficiência, revogou o Decreto 

3.076/1999, mas manteve o CONADE ligado ao MJ. Em 2003, a Lei 10.683, de 

28/05/2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 

Ministérios, trouxe em seu artigo 24 a menção do CONADE como parte da estrutura do 

governo, vinculada à então Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Em março de 

2010, foi editada a Medida Provisória nº 483 alterando a Lei 10.683, que atualizou o 

nome do CONADE, necessária por conta da ratificação da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, da ONU. Dessa, forma o Conselho Nacional dos Direitos 

da Pessoa Portadora de Deficiência passou a ser Conselho Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. 

Em 2002, a Portaria n.º 1.060 aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Portadora de Deficiência que preconiza: 

Art. 1º. [...] A aprovação de que trata este Artigo tem como objetivo a 

reabilitação da pessoa portadora de deficiência, a proteção a sua saúde e a 
prevenção dos agravos que determinem o aparecimento de deficiências, 

mediante o desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas entre os 

diversos setores da sociedade e a efetiva participação da sociedade. 

Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas 

ações se relacionem com o tema objeto da Política ora aprovada, promovam a 

elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades 

em conformidade com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas 
(BRASIL, 2002b) 

 

No corpo texto da Política, quando trata do conjunto dos princípios que regem o 

Sistema Único de Saúde – SUS, constantes da Lei Orgânica da Saúde, destaca-se o 

relativo “à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral, bem como aqueles que garantem a universalidade de acesso e a integralidade da 

                                                             
5 Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/conade-0. Acesso em: 25/05/2014 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/conade-0
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assistência”. Contudo, a acessibilidade, no que se refere à saúde, ainda precisa ser 

revista em todo quesito que remete acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais –

LIBRAS, tendo em vista que as propagandas visuais-espaciais não dispõe da presença 

do intérprete.  

Nesta linha de ação o Ministério da Saúde elaborou o manual “A Pessoa com 

Deficiência e o Sistema Único de Saúde’’ (BRASIL, 2008), destinado aos médicos, 

enfermeiros e outros profissionais das equipes de saúde. Esse manual propõe a inclusão 

social das pessoas com deficiência como meta mais abrangente. Entre as informações 

contidas neste manual destaca-se a seguinte: “A atenção integral à saúde, destinada à 

pessoa com deficiência, pressupõe uma assistência específica à sua condição, ou seja, 

serviços estritamente ligados à sua deficiência, além de assistência a doenças e agravos 

comuns a qualquer cidadão”. Segundo o manual:  

A acessibilidade tem como objetivo permitir um ganho de autonomia e de 

mobilidade a uma gama maior de pessoas, inclusive àquelas que tenham 
reduzido a sua mobilidade ou dificuldade em se comunicar, para que 

usufruam dos espaços com mais segurança, confiança e comodidade 

(BRASIL, 2008 p.8) 
Deve ser levado em conta que existem diversos graus de surdez, entre leve, 

moderada e profunda, o que é necessário ainda a presença do intérprete. Autonomia 

desses sujeitos se daria mediante um preparo prévio do profissional de saúde para 

comunicar-se com este cliente. 

França et al (2003) afirmaram que existe ainda lapsos e rupturas que são tidos 

como barreiras para efetivação do processo de inclusão das pessoas com deficiência. 

Isto instiga a questionar que a sociedade precisa ainda ter acesso a informações sobre os 

direitos sociais garantidos constitucionalmente, bem como as potencialidades, e 

limitações desse recorte social.  

Para Teixeira (2010), ao se tratar ou pensar em inclusão, é preciso levar em 

consideração e ter clara a distinção entre integração e inclusão. Integração consiste 

apenas em integrar as pessoas de forma impositiva, enquanto inclusão vai muito além, 

refere-se a uma aceitação social, na qual as pessoas em convívio vivenciam mudanças, 

transformando sua forma de pensar e agir em prol de um beneficio coletivo. Desse 

modo, mesmo com a incorporação do atendimento ao surdo no SUS e criação de novas 

portarias, tais procedimentos não abrangem as boas práticas de atenção e cuidado à 

saúde auditiva (MELO e ALVARENGA,2009). 
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Com a criação da Portaria nº 2.073/ 2004, foi instituída a Política Nacional de 

Atenção à Saúde Auditiva (BRASIL, 2004b), tendo em vista seu Art. 2ª inciso que 

dispõe: 

V - Promover a ampla cobertura no atendimento aos pacientes portadores de 

deficiência auditiva no Brasil, garantindo a universalidade do acesso, a 

equidade, a integralidade e o controle social da saúde auditiva; 

 

IX - qualificar a assistência e promover a educação continuada dos 

profissionais de saúde envolvidos com a implantação e a implementação da 

Política de Atenção à Saúde Auditiva, em acordo com os princípios da 

integralidade e da humanização. 
 

 

Com base ainda na referida portaria, em seu artigo 3°, inciso I, no que se refere à 

atenção básica dispõe em seu texto:  

 

I - atenção básica: realizar ações de caráter individual ou coletivo, voltadas 

para a promoção da saúde auditiva, da prevenção e da identificação precoce 
dos problemas auditivos, bem como ações informativas, educativas e de 

orientação familiar; 

§ 7º  A capacitação e a educação continuada das equipes de saúde de todos os 

âmbitos da atenção envolvendo os profissionais de nível superior e os de 

nível técnico, deverá ser realizada de acordo com as diretrizes do SUS e 

alicerçada nos pólos de educação permanente em saúde. 

. 

Com a criação do Programa de Saúde da Família, em 1994, ampliado a todo 

território nacional e considerando que o Ministério da Saúde elegeu a Saúde da Família 

como o pilar para reorganização do modelo assistencial no Brasil e que a educação 

permanente é concebida como um importante instrumento para a consolidação do SUS, 

existe grande preocupação em garantir a capacitação desses profissionais nas diversas 

áreas da saúde (MELO e ALVARENGA,2009). 

Mesmo com a efetivação do programa Saúde da Família, é necessário uma 

formação/capacitação destes profissionais, com a inclusão dos agentes comunitários de 

saúde, tendo em vista que são o contato direto com as famílias em território adscrito, e 

consequentemente mediadores no processo serviço versus acesso.  

Em suma, as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência tiveram grandes 

avanços no que refere à acessibilidade. Contudo a acessibilidade para a comunidade 

surda ainda é uma agenda que precisa ser construída na agenda do SUS. Mesmo após 

quase 12 anos da criação da lei que regulamentou a Língua Brasileira de Sinais no 

Brasil – LIBRAS, desafios, ainda precisam ser superados, lapsos precisam ser 

preenchidas para que os deficientes auditivos tenham minimamente garantido a 

integralidade da assistência e efetivação de seus direitos constitucionais garantidos. 
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3.2 Do conhecer ao planejar: Contatos para pesquisa 

 

Era meados de 2009, quando tive os primeiros conhecimentos da existência de 

indígenas surdos pelo Brasil, fiquei sabendo de uma pesquisa que já existia na área, 

contudo nunca consegui imaginar como seria num futuro próximo ou bem distante essa 

aproximação e esse contato. Os anos se passaram e, em 2013, numa reunião de pesquisa 

tive a primeira notícia sobre uma pesquisadora que trabalha com o tema de indígenas 

surdos, e mais ainda que ela era amiga pessoal de um dos colegas da pesquisa, o que me 

incentivou a fazer a minha monografia de graduação em Saúde Coletiva na área. 

Neste momento, desenvolvia atividades de pesquisa, por meio do Programa 

Institucional de Iniciação Científica da UnB, e extensão na área de saúde indígena, a 

destacar o trabalho desenvolvida na Casa de Saúde Indígena – CASAI/DF. Além disso, 

trabalho como intérprete de LIBRAS no projeto de extensão e acessibilidade na 

universidade. 

Inicialmente, começou-se a proposta deste projeto era verificar o processo de 

comunicação dentro do contexto saúde, o que num plano final se modificou a uma 

percepção multiprofissional. Iniciei a construção do projeto da monografia em agosto de 

2013 apenas com levantamentos primários de materiais preexistentes, disponibilizados 

nos sítios da internet e ideias de pesquisa. No entanto, obsevou que a bibliografia sobre 

o tema era muito restrita e havia toda uma legislação, mas não se falava dos indígenas 

portadores de necessidades especiais.  

No final do ano de 2013, fui convidado a participar de um jantar no qual me 

encontraria com Shirley Vilhalva e sua equipe, que estavam em uma reunião no MEC, 

em Brasília, a tratar de assuntos educacionais. Nesse dia, me organizei para estar 

presente no encontro entre amigos, chegando ao local fui bem recebido pelo grupo, e em 

especial por Shirley Vilhalva com quem estabeleci os primeiros contatos e forneci 

explicações inerente à minha proposta de pesquisa. O tema foi bem aceito, pois a 

discussão sobre indígenas surdos até o momento estava restrita ao universo da 

educação, não havia trabalhos dedicados ao tema da saúde. 

A partir do contato Shirley Vilhalva novas pessoas e parcerias foram surgindo e 

como uma bola-de-neve, consegui estabelecer uma rede de apoio e possíveis 

informantes para iniciar o trabalho de campo. Shirley Vilhalva me passou contato de 
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alguns profissionais do Município de Dourados. Em determinados momentos me via em 

um balcão de negociações para poder entrar no campo. A proposta foi então restringir o 

trabalho aos profissionais de saúde e educação, tendo em vista o trâmite complicado que 

seria para chegar aos indígenas. Após várias trocas de email e considerações, consegui a 

liberação de Aurélio Alencar para que Shirley Vilhalva me acompanhasse até Dourados. 

Após algumas cartas de aceite, me organizei e fui a Campo Grande, no estado de Mato 

Grosso do Sul para construir o trabalho. Cabe enfatizar que a ideia sempre foi de fazer 

uma mapeamento e levantar questões que estão nesta monografia e deverão ser 

aprofundadas em outro oportunidade.  

Estava meio apreensivo, na defensiva, resguardado e melindroso, tateando ainda 

o piso alheio em que eu estava pisando, contudo sempre tive facilidade em transitar nos 

espaços, o que facilitou minha apresentação.  

3.3 Do balcão de negociação ao trabalho de campo: 

Trajetórias e desafios 
 

Foi dada largada às negociações, os anseios e as perspectivas, fazia-se necessário 

a presença de outros profissionais em campo, sobretudo da pesquisadora S.V, pois por 

mais que eu domine a LIBRAS, sabia que poderiam haver alguns aspectos 

“emergentes” na maneira das pessoas com surdez se comunicarem que eu não poderia 

dominar.   

No primeiro momento em Dourados, fui ao Centro de Atendimento ao Surdo de 

Mato Grosso do Sul para ser apresentado à equipe por Shirley Vilhalva, conheci as 

estruturas prediais e aspectos internos de funcionamento.  
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Figura 7: Centro de Atendimento ao Surdo – CAS/MS 

Foto: Shirley Vilhalva/2014 

 

Shirley Vilhalva me levou para conhecer o Museu das Culturas Dom Bosco, 

localizado na cidade de Campo Grande/MS. Foi uma visita rápida tendo em vista que o 

museu estava quase fechando, fui posto em contato com artefatos e imagens das etnias 

presentes no estado de Mato Grosso do Sul, uma experiência mágica, por ser o primeiro 

contato com marcas de outra cultura. O Museu Dom Bosco foi fundado pelos padres 

salesianos em 27 de Outubro de 1951, nas dependências do Colégio Dom Bosco em 

Campo Grande, ainda no antigo estado de Mato Grosso.  

Após a visita ao Museu, fui visitar a aldeia urbana Marçal de Sousa. 

Adentramos, e fomos pedir permissão pra fotografar a ''feira'' que ocorria na aldeia no 

Memorial da Cultura Indígena. O “Loteamento Social Marçal de Souza” é uma aldeia 

urbana, fundada em 1995, entre os bairros de Tiradentes e Flamboyant, na cidade de 

Campo Grande, MS. Moram, atualmente, lá cerca de 170 famílias ou 9 mil índios das 

etnias Guarani, Kadiwéu, Caiuá, Terena, Ofaié e Xavante. São índios que viviam 

excluídos na capital ou que vieram do interior, ocuparam o local e a prefeitura da cidade 

teve de regularizar a situação. Marçal de Souza foi um líder guarani, que lutou pela 

retomada das terras indígenas em MS e foi assassinado em 1983 em uma emboscada. 

Me apresentei, mostrei a documentação legal que me amparava, e em seguida 

sugeri entrevistar uma indígena Terena que estava no local. Esta concordou com a 

entrevista. Esta entrevista serviu como modelo piloto, pois a partir dela tive que 

remodelar as questões norteadoras da pesquisa. A autorização para imagem/vídeo foi 
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cedido em vídeo, ou seja, ela foi um consentimento oral. Em seguida, solicitei a 

autorização mediante assinatura, lendo junto à entrevistada todo TCLE, explicando e 

esclarecendo sobre as palavras e intenções da pesquisa. Obviamente, ela ficou 

constrangida de assinar um documento que não compreende. No entanto, a 

coordenadora, sinalizou para que a indígena assinasse ao dizer: - Assine! O 

constrangimento foi meu por ter estado inserido em uma relação tensa e que se revela 

mantenedora de poderes e relações de desigualdade na vida social. 

 

 
Figura 8: ruas da Aldeia Marçal de Souza /MS 

Foto: Dyego Henrique/2014 

 

O Memorial Indígena (figura 9) da aleia foi construído com objetivo de 

incentivar os indígenas a confeccionar e comercializar artesanato. 

 
Figura 9: Memorial Indígena Marçal de Souza 

Foto: Dyego Henrique/2014 

 

O Memorial Indígena, conforme foto acima, pretende ter uma característica 

cultural indígena em sua arquitetura, dando aspecto de uma oca. No entanto, as casas 
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dos indígenas nada se parecem com essa arquitetura que parece mais se remeter a um 

imaginário nacional sobre o que é ser indígena. Esse memorial é administrado pela 

prefeitura de Campo Grande (MS) e por meio da participação de funcionários e crianças 

indígenas, os quais fazem a recepção dos visitantes, usando vestimentas e indumentárias 

de sua etnia, para apresentar e demonstrar sua cultura (LACERDA,2004). 

Na mesma aldeia, visitamos o Sr. Ouvir Terena indígena da etnia Terena e pai de 

Oldirley (surdo), foi o primeiro contato com um indígena surdo. Estava diante de um 

contexto na qual eu dominava a língua de sinais, contudo precisava tomar cuidado em 

relação aos quesitos culturais, levando em conta que eu era o outro no contexto indígena 

Terena. A entrevista ocorreu na própria residência, pois foi acordado com o entrevistado 

e foi do interesse do pesquisador também para ter contato com a realidade vivenciada 

pelos pesquisados. A entrevista se deu mediante perguntas na qual o Sr. Oldir e Oldirley 

respondiam. Todas entrevistas foram gravadas e filmadas, em vista que era necessário o 

registro da língua de sinais, e consequentemente a devolutiva que será proporcionado 

aos pesquisados. Esse material de documentação será entregue aos entrevistados, um 

pedido feito por eles. 

 
Figura 10: Entrevista com indígenas Terena, Aldeia Marçal de Souza 

Foto: Shirley Vilhalva/2014 

 

O Sr Oldir é um dos apoiadores no Projeto Índio Surdo, e em sua entrevista 

relatou que a principal dificuldade em casa é em ajudar o filho nas atividades escolares 

que são feitas em casa, pois estudou até a 4ª serie apenas.  

Para dar subsequência à pesquisa, em Dourados, foi agendada uma reunião na 

SEMED para anuência e liberação da pesquisa em campo indígena, isto é, no ambiente 

das escolas. Ao amanhecer, chegamos à SEMED e deu-se início as apresentações, na 
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qual estavam presentes os senhores: Aurélio Alencar, Elias Moreira e Dyego e as 

senhoras: Janete Nantes, Shirley Vilhalva, Mariolinda Ferraz e duas coordenadoras da 

pedagogia. Cada um se apresentou e relatou suas responsabilidades e atividades que 

desenvolvem. Em seguida, me apresentei mostrando os documentos legais seguida da 

apresentação do meu projeto de pesquisa, após vários momentos de discussão, tendo 

como base meu projeto, os senhores presentes opinaram no que seria mais conveniente 

fazer, por eu dispor de um prazo curto e corrido devido à agenda das escolas indígenas. 

 
Figura 11: Negociação na Secretaria Municipal de Educação de 

Dourados para entrada nas escolas indígenas. 

Foto: Shirley Vilhalva/2014 

 

Por fim, ficou decidido que o foco seria nas salas de recursos das escolas que são 

indígenas, e que possuíam indígenas com surdez, e na oportunidade, poderia conversar 

também com alguns profissionais ligados à saúde que estivessem disponíveis. A Sra. 

Mariolinda Ferraz circulou um e-mail de comunicação interna informando às escolas 

sobre a pesquisa, deixando claro a livre espontaneidade dos pesquisados em participar 

ou não. 

O prof. Aurélio Alencar foi autorizado a nos acompanhar nas visitas. Fomos 

juntos ao Sr Elias Moreira, coordenador da educação indígena, ao CEAID - 

Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas de Dourados. Chegando ao CEAID 

fomos apresentados às coordenações, passando pela coordenação de Meio Ambiente, na 

pessoa do Sr Cajetano, biólogo que deu esclarecimentos sobre a atuação do professor. 

Em seguida conversei com a Sra. Itaciana que é assessora técnica e coordenadora de 

projetos no CEAID. Entrevistei essa que teve muito a contribuir com a pesquisa, pois 
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relatou avanços, desafios, anseios e perspectivas no contexto CEAID em relação aos 

indígenas portadores de deficiências. Em seguida conversei com Carolina, esta 

Assistente Social, mas com grande viés na saúde, fiz vários questionamentos em relação 

à deficiência na saúde indígena, os desafios para a deficiência física, mental, auditiva e 

entre outras. Carolina ainda me relatou sobre o processo seletivo a que são submetidos 

os indígenas portadores de algumas necessidades especiais para que consigam 

benefícios como cadeiras de rodas. Assim, é realizada uma triagem desses indígenas 

para ver quem receberá ou não a cadeira de rodas, ou outro material que se fizer 

necessário. Afirmou ainda que vivem de recursos recebidos de outros órgãos para 

suprirem essas demandas. 

Após essa entrevista fui convidado a comer milho cozido, que havia sido 

produzido no próprio CEAID, conversei um pouco com a equipe que me acompanhava. 

Em seguida, entrevistei a Sra. Geize do departamento de saúde, que foi agente indígena 

de saúde, é indígena da etnia Guarani. Essa me relatou casos específicos de saúde e as 

demandas mais solicitadas sendo a busca por medicamentos, e o agendamento médico 

para consultas/tratamento ocupando o topo da lista.  

 
Figura 12: CEAID- Coordenadoria de Assuntos Indígenas de Dourados 

Foto: Shirley Vilhalva/2014 

 

O CEAID dispõe de uma estrutura arquitetônica também em formato de oca, 

com o objetivo de se aproximar com a cultura. Está localizado dentro da aldeia 

Jaguapiru, localizada no interior da Terra Indígena de Dourados
6
. 

                                                             
6
 A reserva de Dourados tem seus limites territoriais juntos aos limites do perímetro urbano do município, 

ficando a norte da cidade. A sua composição étnica é composta por três etnias: Caiuás (Kaiowá), Guarani 

(Ñandeva) e os Terena. Divididas em duas aldeias: a Bororó e a Jaguapirú, que totalizam uma área de 

3.539 hectares (SANTANA JUNIOR, 2010) 
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Em outro período, dirigimos à escola indígena Ramão Martins
7
, chegando à 

escola nos apresentamos e a diretora já tinha conhecimento da nossa presença, tendo 

sido informada pelo Sr Elias Moreira. Após algum tempo ali, na escola, recebi uma 

mensagem do professor Aurélio Alencar na qual era necessário irmos a outra escola, 

Tegantuí Marangatu, pois a entrevistada estaria lá.  

Dirigi-me até a escola, desta vez na companhia da Shirley Vilhalva, e lá 

encontramos o professor Aurélio Alencar e o Sr Elias Moreira. Aguardamos atrás da 

faixa a autorização de nossa entrada na escola, pois fui alertado por S.V de que 

precisávamos antes, sermos autorizados, pois era um espaço cultural diferente. Após a 

autorização, fui levado até a sala de recursos, e me apresentei pra Simone Martins, 

Indígena, professora e intérprete na escola. Conversamos, realizei a entrevista e 

posteriormente Simone me apresentou os desenhos feitos por um indígena surdo, com 

altas habilidades em desenhar, fiquei na expectativa de conhecer esse indígena e 

aguardava uma oportunidade. 

 

Figura 13: Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu 

Foto: Dyego Henrique/2014 

 

Após ir à escola Tegantuí, nos dirigimos até a Missão Caiuá
8
, que dispõe de um 

estabelecimento contendo escolas, hospitais e vários outros setores, seus donos não 

missionários evangélicos. 

                                                                                                                                                                                   
 
7 Escola Municipal indígena Ramão Martins localizado nas dependências da aldeia Jaguapiru. 
8 A Missão Evangélica Caiuá é uma entidade das Igrejas Presbiteriana do Brasil – (IPB), Presbiteriana 

Independente do Brasil (IPI) e Presbiteriana Indígena do Brasil (IIPB). Realiza trabalhos assistenciais nas 
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Destaco aqui que a escola e o hospital dentro da Missão Caiuá não é de cunho 

indígena, legalmente falando, mas seu público é constituído de pelo menos 99% de 

indígenas, por ser dentro da aldeia. Na missão Caiuá, entrevistei a coordenadora, a Sra. 

Goreth, e a Sra. Talita. que é professora da sala de recursos, a entrevista foi dupla. Na 

entrevista, foi relatado que a escola possui 03 crianças surdas e que são irmãos. 

Afirmaram que por serem da educação estão sempre em processo de formação e 

capacitação. 

 
 Figura 14: Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal 

Francisco Meireles, Localizado nas dependências da Missão Evangélica Caiuá. 

Foto: Dyego Henrique/2014 

 

Outra escola que fomos conhecer foi a Estadual Guateka
9
. Sentamos com os 

coordenadores responsáveis pela instituição, e iniciamos a apresentação, seguido da 

                                                                                                                                                                                   
tribos indígenas do país. Atua junto aos grupos indígenas: Kaiuás, Guaranis, Xavantes e Kadwéus, 

localizados em diversos Estados do Brasil e do Paraguai. 

A entidade, em parceria com as igrejas, é responsável pela realização de chamados trabalhos assistenciais 

nas tribos indígenas do país. Ela é reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal. 

Com sede na cidade de Dourados (MS) e sob a liderança do diretor, Rev. Benedito Troques, e do 

secretário executivo, Rev. Benjamim Benedito Bernardes, a missão, criada em 1928 pelo missionário 

Albert Maxwell, tem por objetivo apoiar o índio holisticamente e habilitá-lo para a vida autóctone, 

procurando preservar a identidade e os costumes da aldeia. E para isso oferece educação bilíngüe – língua 

nativa e português, desde o ensino fundamental até o ensino médio. 
A entidade desenvolve também um trabalho constante na área da saúde e mantém, através de convênio 

com o SUS (Sistema Único de Saúde), um hospital para atendimento exclusivo ao índio – Hospital e 

Maternidade Porta da Esperança, fundado em março de 1963, e a Unidade de Tuberculose, que teve início 

em março de 1980, além de uma pediatria que faz parte do Projeto Fome Zero, para tratar de crianças 

desnutridas. Assiste também a saúde da população indígena em diversos Estados através de um convênio 

com a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), órgão pertencente ao Ministério da Saúde. 

A entidade ainda apoia o Instituto Bíblico para a formação holística, com o intuito de que o próprio índio 

cumpra a missão entre o seu povo, coordenando bases avançadas em diversas regiões, com escolas, 

templos e pequenos postos de saúde. Disponível em: http://www.missaocaiua.org.br/atual/crbst_6.html 

Acesso em: 20 de Maio de 2014. 
9 Escola Estadual Guateka, dispõe de estudante indígena surda em fase escolar. 

http://www.missaocaiua.org.br/atual/crbst_6.html
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negociação. A diretora Sra. O. ficou muito contente com nossa presença, e com a 

proposta da pesquisa, parabenizou e deixou as portas abertas pra o que fosse preciso. 

Em seguida a coordenadora nos apresentou os desenhos e pinturas realizados pelos 

estudantes indígenas, a qual tinham recebido prêmios, relatou ainda que a escola 

incentiva esses estudantes, compravam telas, tintas, pinceis e uma parte ficam na casa 

dos estudantes e outra parte na escola. 

  
Figura 15: Escola Estadual Guateka. 

Foto: Dyego Henrique/2014 
 

Em seguida foi solicitado a presença da Rosykelly, indígena surda Terena, 

jovem estudante do ensino médio, esta veio acompanhada da interprete Janaína. Assim, 

realizamos a entrevista, Shirley Vilhalva começou a entrevista com a indígena,  me 

apresentando e falando sobre mim, de onde eu era e sobre o projeto. Após isso, me 

convidou e iniciamos uma seção de diálogo em trio, na qual eu entrevistava em libras e 

esta me respondia. Algumas sinalizações, a intérprete perguntava, devido ao não 

conhecimento de alguns sinais. 

Para nossa surpresa, chegou também Simone, intérprete que também fez parte da 

roda de diálogo, o que foi de suma valia, pois quando indaguei principalmente sobre 

pajés, cura, Rosykelly não compreendia, logo Simone explicava com alguns sinais 

emergentes, que viabilizou o diálogo. Após a entrevista, mostrei o vídeo pra Rosykelly 

que visualizou, e após isso, Shirley Vilhalva a indagou se esta autorizava a imagem e o 

vídeo feito e a indígena aceitou. Me perguntei o porquê de não ter feito o pedido antes 

da entrevista, mas Shirley Vilhalva me explicou que isso não daria certo, pois por 

experiências anteriores, ela se negaria a ter que gravar tudo novamente e o processo de 
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explicação sobre o que é a pesquisa já levanta temas interessantes que precisam ser 

documentados. Entrevistei também a interprete Janaína que relatou suas experiências no 

acompanhamento realizado no centro de saúde. 

Voltei à Missão Caiuá, na intenção de entrevistar a Profa Andréia que havia tido 

experiência no caso de uma violência doméstica. Me apresentei e fiquei esperando, mas 

houve um erro de comunicação, pois esta pensou que eu estava hospedado na missão. 

Havia esperado por cerca de 3horas, foi quando decidimos ir embora. Passamos na sala 

da reunião para despedir, Shirley disse que estávamos indo embora, pois estávamos 

aguardando há algum tempo, foi quando Andréia se desculpou pela falta de informação. 

Entrevistei a pesquisada que relatou o caso, acompanhando aos hospitais, justiça, 

delegacias etc. E me disse que se eu tivesse entrado em contato com ela antes, teria me 

levado ao hospital conversado com o médico, a enfermeira e tudo mais.  

 
Figura 16: Escola Municipal Francisco Meireles, Localizado nas 

dependências da Missão Evangélica Caiuá. 

Foto: Dyego Henrique/2014 

 

Retornando à sede da Missão Caiuá, após a entrevista conhecemos a escola, 

fomos a sala de aula ver como era a rotina de aula com as crianças surdas. Conhecemos 

o hospital na companhia da Sra. Goreth  e seu esposo, fomos levados às dependências 

da Missão, onde têm crianças que chegaram devido a casos de desnutrição grave, outras 

enfermidades, ou foram deixados para adoção.  
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4. Percepções e Perspectivas Sobre a Deficiência em Indígenas  

 

 Após relatar o trajeto que segui em Dourados no processo de negociação e a 

rápida imersão no universo da deficiência indígena, porém muita rica que vivenciei, 

agora pretendo realizar uma análise das entrevistadas que me foram concedidas sobre 

diversos aspectos relativos à deficiência no universo indígena. Essas entrevistas são 

tanto das pessoas com quem estive em Dourados, quando de alguns indígenas em 

Brasília. No caso de Brasília, entrevistei a Chefe da Casa da Saúde Indígena do DF, que 

é uma indígena, e entrevistei estudantes indígenas da Universidade de Brasília que estão 

em cursos da área de saúde. A partir da análise de tais relatos pretende-se saber como é 

pensada a deficiência no universo indígena por indígenas e por profissionais que lidam 

com essas pessoas. Os entrevistados, indígenas e não indígenas responderam as 

perguntas trazendo as especificidades culturais locais onde foram e estão vivenciando 

processos de socialização, conforme veremos a seguir. 

Antes de entrar na discussão, gostaria de apresentar o caso da antropóloga 

Katherini Dettwyler (HAVILAND et. al. 2011), que nos permite relativizar o tema da 

deficiência. Essa pesquisadora, mãe de uma criança com síndrome de down -  o estado 

biológico de ter um cromossomo 21 extra - relata a experiência que viveu ao conhecer 

uma criança com a mesma síndrome em seu trabalho de campo em uma comunidade da 

área rural de Mali, África Central. Ela estava em uma casa quando entrou uma garotinha 

que fazia parte de uma família com muitos filhos, a antropóloga logo identificou que se 

tratava de uma criança com síndrome de down, devido aos aspectos físicos. E perguntou 

à mãe se ela sabia que a menina tinha algo diferente, tendo cuidado com as palavras. A 

mãe respondeu que ela não sabia falar. Ela perguntou se a criança era saudável, os pais 

responderam que sim, que ela era como as outras crianças, mas não falava, que é feliz, 

nunca chora, que entende o que eles falam porque ela faz o que eles mandam. Os pais 

estranharam as perguntas da antropóloga e queiram saber o por quê de tanto interesse. A 

antropóloga disse que sabia qual era problema da menina e pegou uma foto do filho 

para mostras as semelhanças que, no entanto, não foram observadas pelos pais das 

garotinhas. Os malineses acreditam que todos os brancos são iguais e isso eliminava 

qualquer semelhança com seu filho. Ela perguntou se eles conheciam outras crianças 

assim, curiosa para saber como os malineses lidam com a síndrome. A antropóloga 

pensou como são casos raros, de um para cada 700 bebês, em uma comunidade como 
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aquela com trinta a quarenta nascimentos por ano, deve nascer uma criança com 

síndrome de down a cada 20 anos. A antropóloga explica em seu relato que muitas 

crianças com essa síndrome não sobrevivem tempo suficiente, pois os defeitos físicos 

(coração, traquéia, intestinos) são comuns nessas crianças e sem cirurgia imediata e 

cuidados neonatais intensivos, muitas não sobrevivem. Essas cirurgias comuns nos 

EUA, não ocorrem na região rural de Mali. A antropóloga acredita que as crianças sem 

defeitos físicos nessa área rural devem enfrentar problemas como malária, sarampo, 

diarréia, difteria e pólio. Seu filho apresenta o sistema imunológico deficiente, o que o 

torna mais suscetível de ter doenças infantis. De acordo com ela, as probabilidades de se 

encontrar uma criança com síndrome de down saudável em uma vila rural de Mali são 

mínimas. Os pais da menina disseram não conhecer nenhuma criança como ela e 

perguntaram se havia algum remédio. Ela disse que eles deveriam estimulá-la, pois ela 

iria falar. Ao final, ela se emocionou pensando no que a garota poderia ter conseguido 

com todos os programas de estimulação infantil que há nos EUA, por outro lado, 

pensou em seu filho e no que poderia ter conseguido se tivesse a chance de viver em 

uma cultura que simplesmente o aceitasse, sem estereótipos e rótulos reprimindo-o 

porque as pessoas não acreditam que seja capaz de se desenvolver. Ele refletiu que 

talvez as mulheres de Mali tenham de se preocupar com espíritos malignos que se 

escondem à noite, mas elas não passam a gravidez se preocupando com anomalias nos 

cromossomos, as implicações morais de amniocentese ou a angústia se tentar avaliar as 

desvantagens e decidir quais não fazem a vida valer a pena. E as mulheres nos EUA 

tenham a liberdade para decidir se têm ou não crianças com problemas físicos ou 

mentais, mas as mulheres de Mali têm a liberdade de não se preocuparem com isso. Por 

sua vez, as crianças nos EUA têm a liberdade de frequentar programas especiais que as 

ajudam a superar deficiências, mas as crianças em Mali são livres da maior 

desvantagem de todas: o preconceito. 

A reflexão de Dettwyler nos leva a pensar como são naturalizadas determinadas 

singularidades dos sujeitos quando são enfatizadas exclusivamente aspectos biológicos 

na pessoa como acontece com nossa cultura. Diante deste fato, e como estamos lidando 

com o universo diverso dos povos indígenas, a deficiência auditiva deve ser 

relativizada. E deve-se levar em consideração que os coletivos indígenas não são 

estanques, mas são dinâmicos, trocam informações e conhecimento com outras culturas 

assim suas culturas variam ao longo do tempo e espaço, especialmente quando os 

indivíduos circulam recebem novas informações e influências. Esse é o caso dos 
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estudantes indígenas que são inseridos em outra realidade, em outra produção de 

conhecimento e processo educativo. Os relatos a seguir refletem essas dinâmicas.  

4.1 Percepções da deficiência na perspectiva indígena e dos 

profissionais 
 

 Para problematizar o acesso de deficientes auditivos indígenas nos serviços de 

saúde foi necessário, primeiramente, tentar compreende como indígenas e não-indígenas 

pensam essa deficiência. Assim, no universo indígena é possível perceber que aqueles 

inseridos no universo da educação e saúde se aproximam de uma perspectiva da nossa 

sociedade. Assim, eles apresentam um discurso de anormalidade, problema, limitação 

semelhante ao dos não-indígenas: 

 [...] Deficiência pra mim é um estado que a pessoa se encontra, que ela se 

limita de alguma forma, às vezes auditiva, às vezes física eu penso que é isso 

assim, pra mim, na minha concepção, uma limitação que pode ser física, 

auditiva, intelectual (S.M – Índia Terena, intérprete de LIBRAS e 

professora). 

[...] É um termo que está em discussão, a deficiência, mas eu entendo assim 
como falta de facilidade, de condição de realizar alguma coisa em relação aos 

outros, a deficiência é em relação aos outros, é o aluno surdo, que não ouve, 

não consegue muitas vezes comunicar, na área da audição, da fala, é 

deficiente, falta assim ele dominar alguma parte pra que a gente tenha assim 

essa facilidade né (G. Coordenadora) 

[...] É uma dificuldade de realizar algumas coisa assim, como aquelas ditas 

normais, dificuldades em realizar atividades (T. Professora -) 

[...] A deficiência eu acredito que está na não aceitação das outras pessoas 

ditas “normais”, porque a partir do momento que a gente tem aceitação 

dessas pessoas o que isso caracteriza, facilita o convívio em sociedade, visto 

que somos todos seres sociais (J. Interprete de LIBRAS). 

[...] É uma pessoa que tem impossibilidade de fazer alguma coisa, e não todas 
as coisas, é por exemplo a impossibilidade de fazer...alguma coisa, ela é 

deficiente porque ela não enxerga, ela consegue fazer outras coisas mas não 

enxerga, a deficiência dela é pra uma determinada coisa (A. Intérprete de 

LIBRAS e docente). 

[...] É. pra mim quando nasce com algum problema, tipo, não escuta, não tem 

uma perna, tem paralisia, é isso (G. AIS). 

 [...] É alguma coisa que te impeça fisicamente ou neurologicamente de ter 

uma vida normal e pra população indígena, pra nós é muito difícil que tenha 

que ter cuidados especiais. Se a gente for se reportar a cem anos atrás isso era 

um fator quase que impeditivo de uma família de ter alguém com essa 

necessidade porque se vivia em grandes... se vivia mudando de lugar, de 

espaço. Se ficava num espaço em determinada área ate que se tivesse oferta 

de alimentos, de caça, pesca e em seguida se migrava pra outras regiões, 

então ter uma pessoa que dependa de uma segunda ou terceira pessoa para o 

cuidado é muito difícil para essas condições, muito difícil. A gente percebe 
isso há muitos relatos inclusive né, que as pessoas eram abandonadas ou 

tomava... tinha enfim a vida dela não era... então a presença de uma pessoa 
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com deficiência é muito seria numa comunidade por que por exemplo entre 

nos Kaingang, a criança ela precisa a partir do momento que ela começa 

andar, pegar seu alimento por exemplo ela precisa tomar conta da sua vida, 

por que ela precisa sobreviver, ela precisa provar que ela pode, então ela ... 

essa criança precisa lutar pela vida, esse é o termo que se usa, imagina uma 

criança que tenha limitações, tanto de fala, quanto pra andar, pra ouvir, pra se 

expressar ou então neurologicamente ela tenha algum comprometimento que 

cause alguma dificuldade, isso causa um impacto muito grande, e não é 

considerado uma pessoa forte entre.. na sua aldeia, é tratado com uma certa.. 

não digo rejeição, mas é tratado de uma outra forma (E. – CASAI/DF). 

  

Na perspectiva de duas indígenas, elas enfatizaram outros aspectos:  

[...] Assim, eu não sei se é bem deficiência, que nem eu relatei pra vocês que 
é o caso da minha sobrinha que é surda e muda (C.T- Índia Terena, Aldeia 

Marçal de Souza). 

[...] No caso do lugar onde eu moro é porque em relação à deficiência, 

parentesco mesmo, primo casa com primo, eu acho que vai por isso 

(A.Pankararu –Estudante Medicina, UnB). 

Diante dessa realidade, onde a ênfase recai sobre limitação, deficiência, 

anormalidade, cabe saber se os profissionais estão preparados para lidar com esses 

indígenas:  

 

[...] Não estão preparados [...] A gente que transmite o que uma deficiência 

tem né. Isso a dificuldade das atentes aqui no Marçal de Souza a dificuldade 

é essa ai que a gente que... Se não tiver a gente pra essas pessoas que são 

deficientes, não tem como entender né, aí que tem uma dificuldade muito 

grande (O.T – Indígena Terena, Aldeia Marçal de Souza). 

[...] Geralmente os que guiam muito a gente aqui é o agente de saúde, então 

eu não vou saber te responder se eu acho eles bem preparados, ou não pra 

lidar, por que assim, eles são indígenas esses agentes de saúde, então as vezes 

quando há alguma falta assim eu pergunto se o agente de saúde está 

acompanhando a família,, mas eu peço, eu não sei te dizer se eles estão 

preparados ou não, porque são indígenas com indígenas (C. –Assistente 

Social). 

[...] Não, acredito que não, porque até, a gente teve que acompanhar o surdo 

no médico, nós tivemos um caso na aldeia bororó, que nós tivemos uma 

aluna que foi abusada, que não teve acompanhamento psicológico digamos 

assim por que não teve profissionais que trabalhasse com ela nesse sentido 

(S.M – Índia Terena, intérprete de LIBRAS e professora). 

[...] Ai, eu não sei dizer se preparados, eu vejo que pra lidar com a saúde 

geral, o atendimento é muito bom, mas preparados pra alunos assim com 

deficiência eu não vejo uma diferença, eu vejo que o atendimento é normal 

(G. Coordenadora) 

[...] Não, eles não tão preparados nem pra lidarem com indígenas, ainda mais 

indígenas com deficiência. Essa é uma coisa, eu acho que tá muito distante 

ainda. (A.Pankararu –Estudante Medicina, UnB). 

[...] Não, conheço pouquíssimas iniciativas que inclusive tenha essa.. Que faz 

enfrentamento disso. Falo enfrentamento porque hoje a academia ela forma 

médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, uma visão voltada pra 
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biomedicina nessa questão de outro sistema de cuidados, eles inexistem, 

porque a medicina tem que provar cientificamente, exaustivamente que 

aquilo é um problema, que aquilo é originado por uma bactéria x ou y que ele 

teve contato não sei aonde, mas na visão dos povos indígenas é.. Toda essa 

doença ou esse mal que causou esse problema nesse paciente, ele pode ser 

desencadeado por um espírito, por um feitiço por uma serie de questões de 

quebra de regras que estão relacionados com o mundo espiritual. Não é o 

entendimento que a gente tem enquanto biomedicina e você enquanto 

profissional de saúde, você conseguir sair, você admitir que toda aquela 

bagagem acadêmica, de todos aqueles resultados de exame que esta te 

dizendo que organicamente teve um comprometimento do corpo de repente 
ter que repensar e pensar em pai que pescou uma arraia, e não podia fazer 

isso porque a criança era bebezinha né, então é difícil, a ciência não consegue 

ter esse outro olhar, que tudo que tem na natureza tem espírito, então como 

que eu relaciono isso com esse mundo da ciência. Ninguém se dá conta disso. 

(...) Se há dificuldade com indígena que já estaria teoricamente sem nenhuma 

anomalia, a não se com outro problema qualquer, imagina com deficiência, 

muito difícil mesmo, pois é outro mundo (E. CASAI/DF). 

Diante do despreparo que a maioria acredita existir, segue relatos sobre como se 

dá a relação médico-paciente e a importância do intérprete no processo:  

[...] A gente que transmite o que uma deficiência tem né. Isso a dificuldade 

das atentes aqui no Marçal de Souza a dificuldade é essa ai que a gente que... 

Se não tiver a gente pra essas pessoas que são deficientes, não tem como 

entender né, aí que tem uma dificuldade muito grande (...) no caso de 

atendimento né eu que tinha que orientar o médico, como que ele... O que ele 

sente o que ta sentindo, né, então através da minha pessoa, ele vai chegar ao 
conhecimento do que está acontecendo com meu filho. (O. T. Índio Terena, 

pai de surdo). 

[...] Quando eu fui o médico com meu pai, por exemplo, eles não sabiam a 

língua de sinais, ou como comunicar... então ficava trucada essa 

comunicação, então precisa sempre de outro acompanhante. Meu pai, mesmo 

com o pouco que ele sabe, mas esta sempre aperfeiçoando e comunicando 

comigo (O. índio terena surdo). 

[...] quando os pais não entendem, eles escrevem (G. AIS). 

[...] já acompanhei, porque às vezes, né que nem a mãe, se a gente está aqui 

na escola, eles preferem que a gente vá, porque os sinais de casa, são os 

sinais básicos de sobrevivência, as vezes... se a gente está mais acessível, eles 

preferem que a gente vá e faça essa intermediação (...) É, eles falavam pra 
mim, e eu passava pro doutor, ó, ela ta sentindo isso, ta sentindo aquilo S.M – 

Índia Terena, intérprete de LIBRAS e professora). 

[...] Não, não tem comunicação as pessoas elas não sabem, não conhecem 

LIBRAS, nada nada (...) Geralmente eu vou com minha mãe, então eles 

falam pra minha mãe, não pra mim, eles falam pra ela e eu fico quieta em 

silencio esperando.Porque o medico não sabe LIBRAS então eu fico apenas 

esperando. A minha mãe não escreve não, ele explica diretamente pra ela, ai 
ela vai e eu fico aguardando elas se comunicarem (...) então o medico fala 

somente pra ela e eu fico quieta sentada na minha, né e ela é ouvinte ela fica 

conversando com ele (R. Índia Terena Surda) 

[...] eu sinalizava pra ela, ela sinalizava pra mim eu explicava pra ela, e etc. 

Fazendo o papel de interprete, mas por exemplo assim, comunicação não 

teve, o médico olhava pra ela, e falava pra mim e eu sinalizava pra ela, ela 

sinalizava pra mim e eu passava pro português pro medico, então foi isso que 

eu percebi (...) mas assim ele não sabendo LIBRAS isso dificultaria muito 
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caso não tivesse uma interprete ali com ela pra ocorrer mesmo essa 

comunicação né. (...) se ele soubesse libras... seria bem mais fácil. (J. TILS). 

[...] Era direcionado pra mim, ate na hora do parto as profissionais não 

tinham comunicação, não conseguiram nem fazer as orientações básicas na 

hora do parto, que eles pediram pra eu acompanhar ate na sala de parto ela, 

porque não tinha comunicação. Mesmo a médica também, ela olhava pra ela, 

e mostrava algumas mímicas, uma das médicas a que acompanhou o pré-
natal, mas não que ela sabia LIBRAS. A psicóloga que também fez o 

atendimento, ela também às vezes tentava, mas não comunicar, mas fazer 

algumas expressões mais amigáveis pra ela (A. Intérprete de LIBRAS e 

docente). 

 Vale enfatizar que nos casos relatados acima, o intérprete foi alguém da família 

ou profissional da escola, mas em nenhum caso os serviços de saúde disponibilizaram 

um intérprete. O interessante é que, no caso do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, quando o indígena vem para a cidade se consultar, ele deve estar com um 

acompanhante de preferência que seja bilíngue e fale o português. No caso das línguas 

de sinais, não foi informado que houvesse um profissional nos serviços de saúde que 

fale LIBRAS e que poderia agilizar o processo, o indígena depende duplamente de um 

acompanhante que domine a língua de sinais. Geralmente, este acompanhamento é feito 

por Agentes Indígenas de Saúde (AIS) que podem não saber nada sobre as línguas de 

sinais. Isso revela a necessidade de capacitação desses AIS’s. Sobre a necessidade de 

formação dos profissionais na área de saúde: 

[...] curso de LIBRAS eles não tem, entendeu acho que eles tinham que ter 

esse curso pra estarem ajudando as pessoas (C.T- Índia Terena, Aldeia 

Marçal de Souza). 

[...] o cego, ele fala, mas só que não enxerga, né. Esse não é uma dificuldade 

pros médicos pra isso. Agora pro surdo já é diferente por que não ouve, 

entendeu esse é a dificuldade, a dificuldade muito grande pro médico é o 

surdo (O. T. Índio Terena, pai de surdo). 

[...] tem que ter uma formação, com certeza, por que a língua eles sabem, 

conversar tranquilo, então não seria isso, pra eles que são indígenas não é um 

critério, né mas tem que ser eu acredito que os profissionais tem que ter uma 

formação continuada. Eles precisam sim com certeza, ate de... esses trabalhos 

assim dessa formação, incluindo a motivação, o próprio comprometimento no 

trabalho, então casos assim (C. –Assistente Social). 

[...] De LIBRAS, mesmo. Eu acho (G. AIS). 

[...] eu acho que LIBRAS é o essencial, porque todos os lugares hoje, o 

pessoal deveria saber o básico, porque a gente tem eles, é uma realidade, eles 

vão procurar os postos de saúde, eles vão procurar a escola, eles vão 

procurar... tem até o posto da FUNAI mesmo né, que hoje eles ainda são 

crianças, mas vão se casar, vão se tornar adultos, parte da comunidade né, 
acho que LIBRAS deveria ser essencial, e acho que é LIBRAS né porque as 

outras deficiências geralmente eles falam né, tem mais contato assim... (S.M 

– Índia Terena, intérprete de LIBRAS e professora). 
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[...] Então eu penso que deveria ter uma formação, para os profissionais da 

saúde, das varias deficiências, a língua de sinais é importante, temos vários 

surdos na aldeia, é importante e o entendimento da cultura do surdo, das 

outras deficiências também, né... da paralisia cerebral porque muitos não 

falam, eu penso que deveria ter alguma formação, assim como nós temos na 

educação também né, deveria ter pros vários profissionais da saúde também 

(G. Coordenadora). 

[...] Ah, falando assim mais do meu povo, acho que a comunicação em 

LIBRAS mesmo, gestual, porque é o que mais tem lá, o que mais precisa é 

isso.E como eu disse, eles mesmos não conseguem relatar pro médico, pro 

enfermeiro sei lá, eles não conseguem falar o que tá passando, acho que seria 

interessante pra eles. (A.Pankararu –Estudante Medicina, UnB). 

[...] acessibilidade pra tudo né,que vai desde os ambientes físicos que 

também não estão preparados pra receber todas as deficiências, em qualquer 

uma escola hospital posto de saúde, a língua de sinais, a língua indígena que 
pra muitos profissionais ainda que não domine, um curso básico da língua 

indígena de qualquer povo né, que são diferentes línguas (A. Intérprete de 

LIBRAS e docente). 

[...] Então, eu acho que ele teria que no Brasil se fazer uma grande... se ter 

uma proposta, já ter algumas coisas que se começa a se discutir, acho que tem 

a ver com a formação acadêmica dos profissionais de saúde, por que hoje no 

Brasil as universidades formam todo ano uma legião de médicos, 
enfermeiros, odontólogos, antropólogos... antropólogos não diria, mas os 

profissionais que se envolvem na área de saúde eles não estão preparados a 

trabalhar com a diversidade do brasileiro, não só indígena, nos temos o 

ministério da saúde que pensa política de saúde, universalizante como se o 

povo brasileiro fosse constituído de um único povo, e não é verdade, nos 

somos um povo alem da população indígena, temos a população que vieram 

colonizar o Brasil, europeia, asiática, do mundo inteiro e a gente pensa 

política publica universalizante e isso não surte efeito (E. CASAI/DF). 

 

 No que toca à diversidade indígena, os relatos foram os seguintes:  

[...] Diversidade indígena. Somos 230 povos com 180 línguas, eu acho que 

diversidade é isso aí (...) Eu acho que positiva, por que cada grupo ele tem o 

direito de ser diferente, de ter uma língua própria, a gente... nós somos 

diferentes, ate mesmo dentro de uma comunidade indígena da mesma etnia a 

gente é diferente um do outro. Cada um tem o direito, dessa diversidade, pra 
mim diversidade é isso. (S.M – Índia Terena, intérprete de LIBRAS e 

professora). 

[...] eu vejo assim, o que acontece aqui é uma interculturalidade que é uma 

troca dessas culturas, eu vejo assim, pensava em multiculturalidade, agora já 

vejo como interculturalidade, a gente vai mudando o conceito também. Essa 

relação entre todas as culturas aqui e com o branco também, não só das etnias 

indígenas, mas do branco também (G. Coordenadora- Missão Caiuá). 

[...] É você respeitar todos os costumes, as tradições mais na questão das 

deficiências dentro da cultura indígena é você reinventar na parte da 

deficiência,porque é uma coisa nova que tem uns preconceitos dentro ainda, 

tem umas barreiras ainda, dentro de Dourados acho que está um pouquinho 

mais, está tendo mais diálogo é... e com as outras já não vejo... vejo que tem 

uma resistência ainda (J. TILS ). 

[...] Diversidade é isso que a gente vive, essa múltiplas etnias, embora pareça 

muito pouco, se a Gente for pensar em 1500 quando chegaram os 
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colonizadores a gente tinha mais de 5 milhões de pessoas imagina quanto 

povos, que diversidade era essa, e hoje a gente está concentrado num numero 

pequeno, e essa diversidade nos desafia, como a gente dá conta, 

especialmente na área de saúde, como gerenciar o cuidado dentro dessa 

diversidade com essa multiplicidade de povos, de costume, de línguas, como 

que a gente vá dar conta e só vamos poder fazer isso a partir do momento que 

a gente tiver conhecimento também dessa cultura, varias que exista (E. 

CASAI-DF). 

[...] Diversidade indígena, eu acho que a UnB é um exemplo disso, porque eu 

nunca tinha participado num grupo, que tivesse tantas culturas juntas, ainda 

mais indígenas, sempre tão especificas assim e com isso deu pra perceber que 

de regiões diferentes, povos diferentes em cultura diferentes. Apesar de ter 

estereótipos que o indígenas tem uma cultura igual, que é tudo um só, não é, 

e eu consegui perceber isso. Eu acho que remete muito isso a diversidade 

cultural (A.Pankararu –Estudante Medicina, UnB). 

 Diante dessa diversidade indígena, foi enfatizado o aspecto cultural, as visões e 

mundo, de línguas distintas. Essa diversidade é apontada como positiva. No entanto, 

nada se falou sobre a diversidade de corpos, de habilidades desses corpos diferenciadas 

que são definidas como deficiência. Essa diversidade cultural leva a ter uma atenção à 

saúde diferenciada. Sobre esse atendimento diferenciado, os relatos afirmam que: 

[...] Ah eu acho que não né, eu acho que todos tem que ser atendido igual, eu 

tenho meu ponto de vista (C.T- Índia Terena, Aldeia Marçal de Souza). 

[...] eu acredito assim que tem que ter uma diferenciação sim porque o que 

conta é a comunicação, porque assim muitos dos médicos são brancos, e 

assim eu já acompanhei casos que precisava ter um atendimento médico e 

chegaram até mim que não foram atendidos, né, eu já cheguei a acompanhar 

a pessoa até o centro de saúde e conversar com o médico, tem que ter sim, 

eles tem que ter uma didática bem fácil e também tem que ter assim, mais 

paciência, mais jeito de lidar também, tem que respeitar na verdade (C. –

Assistente Social). 

[...] atendimento tem que ser diferente, não adianta falar que vai ser igual lá 

na cidade, e vai ser igual aqui, você vai encontrar diferença (S.M – Índia 

Terena, intérprete de LIBRAS e professora). 

[...] Diferenciado, porque o indígena precisa sentir que ele está sendo... que a 
pessoa se importa com ele, que ela se importa com o problema dele, que ela é 

sensível a ele (J. TILS). 

[...] Totalmente diferenciado, por que é um mundo diferente, apesar de que 

eu, pelo menos a gente do nordeste tem um contato com o branco, a nossa 

religião, quer dizer a tradição, nossa cultura, ela ainda permanece, e eu acho 

que, eu acho não, eu tenho certeza que ninguém como indígena gostaria de 

ter um branco interferindo no seu costume, na sua tradição. Então eu acho 
que a atenção tem que ser totalmente diferenciada (A.Pankararu –Estudante 

Medicina, UnB). 

 E nada nos relatos tocou às pessoas com deficiência, talvez, porque essa não é 

vista como prioritária no que se refere à diversidade. Sobre a Política Nacional de 

Atenção à Saúde Indígena, poucos a conhecem, sabem de suas implicações quando se 

trata de direito à saúde indígena. Os  relatos são: 
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[...] Não tenho, eu só tenho do SUS que é geral, na tenho mesmo (C. 

Assistente Social). 

[...] não profundamente, eu não conheço profundamente, mas nós temos um 

conhecimento por conta da SESAI, a missão evangélica Caiuá administra né, 

no Brasil grandes áreas da missão evangélica Caiuá, pelo contato aqui da 

missão a gente tem aqui assim notícias do que acontece, um pouco de 

conhecimento, mas não com profundidade (G. Coordenadora). 

[...] Ahh, nas escolas era trabalhado essa questão assim, mas nunca é uma 

coisa bem maior, mais centralizada, era mais um geralzão (A.Pankararu –

Estudante Medicina, UnB). 

 

 Sobre o uso das terapêuticas indígenas em casos de deficiência, os relatos são de 

o pajé não cura a deficiência em si, mas outros fatores. Segue os relatos: 

[...] Não nunca vi isso não, mas assim eu já presenciei depoimentos de visão 

de uma etnia pra outra de como eles veem essa criança com deficiência, tanto 
que a oportunidade de trabalhar na aldeia panambizinho, e onde eles são 

Kaiowás, então assim, a visão deles, lá tem um surdo, como eles veem essa 

questão né, por exemplo... Professora, você não está grávida não né? Não, 

por quê? Porque se você estiver grávida, seu filho vai nascer com o mesmo 

problema, aí eles acreditam também que as crianças surdas, ficam surdas 

porque levam um susto muito grande, né, que foi um trovão, que foi um 

fogos quando era muito pequeno, mas agora assim pra esse ritual pra essa 

criança sarasse (S.M – Índia Terena, intérprete de LIBRAS e professora). 

[...] Teve um caso, é de família mesmo, minha prima ela é surda, não, ela é 

muda na verdade. Aí no inicio a família não sabia o que fazer e tudo, ai 

recorreram à meu avô, que meu avô meche com essas coisas também, e eu 

morava praticamente na casa o meu avô que é tudo do lado, aí eu ouvi lá, no 

caso minha tia chorando, pedindo pra ele tentar. As vezes dava uma crise 

nela, como se pra vocês é enlouquecer, mas a mãe dela dizia que é espírito e 

tudo. Ai meu avô fez lá todo trabalho e conseguiu, eu não sei vocês, mas eu 

tenho pra mim que o que ele fez valeu sim, serviu, porque depois ela foi 

melhorando e agora ela ainda continua fazendo as vezes, as vezes aí ele faz 

de novo e eu acho que tá melhorando (A.Pankararu –Estudante Medicina, 

UnB). 

[...] são raros os casos, alguns preferem ir pro benzedor aí depois a gente 

encaminha pro posto de saúde (G. AIS). 

 Cabe realizar um estudo mais profundo para saber a opinião dos pajés e se isso é 

um problema para ser curado.  
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5. Considerações Finais 

 Passado os anos desde a criação da Política de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas é perceptível como os indígenas são vista como pessoas que devem ser 

tuteladas pelo Estado. 

Ao realizar as culturais com indígenas no decorrer dessa pesquisa, foi notório que os 

profissionais tanto no âmbito da saúde quanto aos diversos segmentos que atuam no 

contexto indígena não estão preparados para lidarem com as demandas, tampouco com o 

quesito diversidade. Fica claro que quando tocamos no tema diversidade, este é vivenciado 

apenas como uma questão cultural, não sendo levado em conta a corporalidade, a formação 

do ser enquanto humano, sendo confundido apenas como povo diverso, mas posto de forma 

homogênea. 

Percebe-se ainda que cada vez mais com o aumento do contato social os próprios 

indígenas criam categorias sobre si, muitas vezes desvelado por um conceito não indígena, 

um discurso que também está presente em muitos profissionais não indígenas, estes que, em 

grande parte potencializam um valor pautado em diretrizes e protocolos clínicos, 

incorporando alguns discursos e tomando para si aquilo como uma verdade. 

Pode-se perceber também que a noção de deficiência é um termo que tem suas 

diversas conotações a depender da sua realidade social. No relato de um indígena, quando 

este afirma que não sabe se isto se caracteriza como uma deficiência, mas o fato de uma 

parente sua não ouvir, revela que as formas como as culturas e as sociedades enxergam as 

categorias de deficiências é um campo que necessita ser mais explorado. 

Mesmo com a criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, neste não foi 

previsto a categoria dos indígenas com surdez, embora a Língua Brasileira de Sinais seja a 

segunda língua oficial do país, reconhecida em lei federal, sugere-se que ou esta temática 

foi pouco explorada ou ausente de registros, sendo uma parcela desconhecida até a criação 

da Política, ou ainda que mesmo com uma política, esses povos indígenas sejam vistos 

como uma comunidade que precisa ser tutelada pelo estado como previa o estatuto do índio. 

Embora o SUS tenha uma proposta em tratar de forma desigual a parcela com maior 

necessidade, no objetivo de fazer uma espécie de justiça social, é uma agenda que ainda 

precisa ser contruída na política do subsistema, por ser um sistema universal, adentram as 

portas do SUS diariamente grande quantidade de diversidade social e cultural, e com isso 

sugere-se que a compreensão de diversidade sócio-cultural não se restrinja apenas à noção 
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de povos indígenas criadas como conceito imaginário,  tendo em vista a sua pluralidade, 

mas que vá alem do senso comum, levando em conta as especificidades de cada cultura. 

As políticas tanto indígenas quanto para a comunidade surda dentro do SUS 

precisam ser revistas no que refere à acessibilidade, embora o texto das políticas e a lei 

preconizam a presença de um interprete nos espaços públicos, na prática isto não acontece. 

E se tratando de indígenas com surdez, deve se levar em conta ainda as outras línguas em 

questão, a depender da língua materna no seio familiar, bem como os sinais emergentes. 

Em minha pesquisa, pude perceber em muitas falas, que mesmo com a preocupação 

em incluir os alunos surdos, e mesmo trabalhando há vários anos dentro do universo 

indígena, muitas vezes ainda não compreendem como estes vivenciam suas necessidades, e 

se pautam muito em protocolos e diretrizes. 

Pude notar também a quebra de muitos paradigmas em relação às deficiências, 

contudo falar em inclusão não pode ser associado apenas à presença de um intéprete em sala 

de aula, ou onde se fizer necessário, percebi que em muitas situações a inclusão é 

confundida com inserção. 

A dificuldade é muito grande de meu filho... lá na escola tem os intéprete que 

ajuda, são tudo bom com meu filho, mas eu só tenho a 4ª série, e meu filho já 

está no 2º ano, então eu não sei explicar as atividades pra ele lá da escola, 

então é essa minha dificuldade de comunicar com ele, de explicar pra meu 
filho. 

 

O relato acima mostra o empenho e a labuta da escolas e dos profissionais durante 

as atividades em período escolar, faço a ressalva ainda das salas de recursos que funcionam 

perfeitamente, num processo de escolarização de estudantes com deficiências, contudo o 

contexto e  o seio familiar não é abrangido, em vista que muitos pais e mães não são 

escolarizados, logo ajudar os filhos em suas demandas escolares se torna um processo 

inviável. 

Em campo também percebi no relato dos entrevistados o processo de 

convencimento aos pais e mães dos indígenas com deficiência sobre a inserção destas 

crianças na escola. Alguns relataram que o processo de conversa e convencimento é muito 

árduo, alguns familiares pensam nas formas de cuidado na escola, de como os professores 

irão cuidar de seus filhos, se outras crianças não irão machucá-los, as formas de cuidado e 

do cuidar ainda são considerados situações limitantes para a inserção na escola. 
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Em contextos gerais, a satisfação é um conceito complexo e no contexto indígena 

pode estar relacionada a vários fatores, tais como: percepções e valores individuais e 

sociais, sobre as formas de cuidar e de cuidado, sobre as formas de proteção e inclusão. 

Contudo há ainda muitos caminhos a serem percorridos, estereótipos a serem 

desconstruídos e valores a serem respeitados.   

Sugerem se ainda conforme citado ao longo do trabalho a adequação curricular dos 

profissionais inseridos no contexto indígena e suas adjacências, preparação na formação 

para atuarem na diversidade tanto enquanto cultura quando corporalidade, subjetividade e 

relações sociais, inserindo aqui línguas e costumes. E que ainda ampliar a janela de acesso 

do publico com deficiência aos sistemas e serviços de saúde, é ainda necessário uma 

reforma e estruturação tanto física quanto social, considerando que inserir uma rampa, uma 

calçada, piso tátil é importante, sim, contudo uma mudança de comportamento precisa ser 

adotada, em vista que acessibilidade precisa ser também na relações de contato. 

Um novo modelo de gestão é preciso, uma política que dialoguem com os usuários 

em suas singularidades e necessidades respeitando as formas de ver e pensar, e não criar 

conceitos em determinadas culturas e engessá-las tornando aquilo como concreto e não 

passível de mudanças. 
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7. Anexos 

 

Universidade de Brasília  

Faculdade de Ceilândia  

Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(Indígenas/Lideranças/Profissionais) 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “INDÍGENAS SURDOS E A 

DEFICIÊNCIA NO SUS: A PERCEPÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO 

ATENDIMENTO NO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DOURADOS – 

MATO GROSSO DO SUL”, O objetivo desta pesquisa é compreender como os profissionais da 

saúde/educação analisam os procedimentos terapêuticos que são voltados para o bem estar do indígena com deficiência 

e outras dimensões da vida social desses indígenas, especialmente, quando estão passando por algum atendimento na 

rede oficial de atenção à saúde indígena. Assim, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu interesse e 

disponibilidade de cooperar com a pesquisa, tendo em vista que sua participação como profissional 

de saúde/Educação que atende povos indígenas é de suma importância para a compreensão deste 

atendimento. 

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da 

pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

mediante a omissão total de informações que permitam identificá-lo(a). Os dados provenientes de 

sua participação na pesquisa, tais como questionários, entrevistas, fitas de gravação, ficarão sob a 

guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. A coleta de dados será realizada por meio de 

entrevistas, algumas poderão ser gravadas/Filmadas, caso você permita. Deste modo, solicitamos, 

também, sua autorização para gravação/filmagem de suas entrevistas com a finalidade de melhor 

sistematizar os dados. Portanto, não haverá qualquer forma de divulgação dessas 

gravações/filmagens sem o seu consentimento e sua autorização. Além disso, serão feitas 

observações no momento em que os indígenas estejam sendo atendidos, caso seja permitido por 

você como profissional e o indígena. É para estes procedimentos que você está sendo convidado a 

participar. Caso sua participação na pesquisa, leve a algum constrangimento e danos a sua pessoa, 

esta pesquisa será imediatamente suspensa e serão pensadas ações em conjunto com o CEP IH para 

reverter essa situação.  

Espera-se com esta pesquisa que o atendimento dos povos indígenas nas instituições de 

saúde seja aprimorado, que os profissionais de saúde entendam melhor quem são esses pacientes e 
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como eles pensam os tratamentos que lhe são ofertados. Espera-se, também, que essa pesquisa 

possa contribuir com informações para os diversos profissionais de saúde envolvidos com o tema.  

  (rubrica participante) _______________________________ 

(rubrica pesquisador) _______________________________ 

Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer 

momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. Será 

garantido o ressarcimento de despesas decorrentes de sua participação no estudo, tais como 

transporte e alimentação, quando forem realizadas entrevistas em locais que necessitem de 

deslocamento. Com relação aos riscos e danos que possam ser causados aos sujeitos da pesquisa, ou 

melhor, caso a participação na pesquisa leve a algum constrangimento e danos, esta pesquisa será 

imediatamente suspensa e a pesquisadora se responsabilizará por dar a devida assistência. 

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você poderá contatar Sílvia Maria 

Ferreira Guimarães, professora do curso de Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências e Tecnologias em Saúde da Faculdade da Ceilândia, da Universidade de Brasília. Através 

do telefone 9959.8119 ou pelo e-mail silviag@unb.br. A equipe de pesquisa garante que os 

resultados do estudo serão devolvidos aos participantes por meio de textos produzidos, podendo 

ser publicados posteriormente na comunidade científica, e relatórios com análises dos dados da 

pesquisa serão encaminhados à Secretaria Especial de Saúde Indígena/MS. 

Este projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Ciências Humanas da Universidade de Brasília - CEP/IH, localizado no Campus Universitário 

Darcy Ribeiro, Instituto de Ciências Humanas, ICC Centro Mezanino, Departamento de Serviço 

Social, sala B1 683. O horário de funcionamento do CEP IH é das 8h-12h e das 14h-18h, o email 

para contato é cep_ih@unb.br. O CEP IH poderá fornecer informações adicionais sobre a 

assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa. Além disso, o CEP IH, conforme seu 

regimento tem como finalidade registrar, revisar eticamente, monitorar e acompanhar as pesquisas 

envolvendo seres humanos, especialmente, aquelas desenvolvidas no âmbito das Ciências Humanas 

e Sociais e vinculadas à Universidade de Brasília, visando defender os interesses dos sujeitos da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro 

dos padrões éticos. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) 

responsável pela pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Observação: Você concorda em deixar as entrevistas serem gravadas/filmadas?  

(   )sim (   ) não  

mailto:silviag@unb.br
mailto:cep_ih@unb.br
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 ______________________________ 

  Assinatura do (a) participante                                                  

_______________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a)  

Brasília, _____ de ____________de _________ 
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Universidade de Brasília 

Faculdade de Ceilândia 

Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

 

ROTEIRO NORTEADOR DE PESQUISA 

(ESTUDANTES INDÍGENAS) 

Temáticas 

1) Dados de Identificação: 

2) Escolaridade 

3) Conhecimentos Gerais sobre Políticas públicas/sociais 

4) Conhecimentos Gerais sobre diversidade indígena 

5) Conhecimentos Gerais sobre “deficiência” 

6) Conhecimentos Gerais sobre o termo “índio surdo” 

7) Conhecimentos Gerais sobre o atendimento médico 
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Universidade de Brasília  

Faculdade de Ceilândia  

Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

 

(Adaptado do TCC de Mariana Costa - UnB e Ringo Bez – UFSC) 

 

ROTEIRO NORTEADOR DE PESQUISA 

(PROFISSIONAIS) 

Perguntas  

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Residência: 

4) Formação Acadêmica: 

5) Profissão: 

6) Por que escolheu esta profissão: 

7) Há quanto tempo atua na profissão: 

8) Trabalha na iniciativa privada ou pública: 

9) Cargo/ Setor que trabalha atualmente: 

10) Há quanto tempo trabalha no atual setor: 

11) Fez algum curso de Formação/Capacitação para atendimento ao índio com 

deficiência: 

12) Conhece a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas: 

13) Conhece a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência: 

14) Acha que o atendimento indígena deve ser diferenciado? 

15) O que é a diversidade indígena? 

16) Já se deparou com casos de pacientes indígenas portadores de necessidades 
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especiais? Quais? Pode relatar algum caso? 

17) Já vivenciou situações quando o paciente indígena fica com alguma seqüela no 

tratamento? Como foi a situação?  

18) Como acha que o indígena vivencia essa experiência? 

19) Em seu contexto de trabalho, quais as deficiências mais comuns entre os 

Indígenas? 

20) Já recebeu/ atendeu algum índio surdo? 

21) Fez algum curso de LIBRAS ao longo da vida? Onde? 

22) Já acompanhou algum índio surdo durante um atendimento médico? 

23) Se sim, qual sua qual a sua percepção durante o atendimento? 

24) Atualmente em seu contexto de trabalho, há a disponibilidade do Profissional 

Intérprete? 

25) Durante o atendimento, foi necessária a atuação do Intérprete de LIBRAS ou da 

língua de sinais indígena? 

26) Como foi para você comunicar-se com o surdo através de um intérprete ou 

familiar/conhecido/acompanhante?  

27) Em sua opinião, quais os pontos positivos e negativos da presença do intérprete 

ou familiar/conhecido acompanhante no momento da consulta? 

28)  Caso não domine a Língua de Sinais, como você faria para atender um paciente 

surdo sem a mediação de um intérprete? 

29) Você acha necessário um curso específico de formação para intérpretes que 

atuem em contexto da saúde? Qual (is). 
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PARA: Coord. Especial de Assuntos Indígenas/Escolas Indígenas de Dourados CI Nº: 69/2014  

  

 
ORGÃO/SETOR: Secretaria Municipal de Educação – Departamento de Ensino 
 
ASSUNTO: Apresentação de Pesquisador/Pesquisa 
 

HISTÓRICO 
 
 

Prezado(a) Senhor (a), 
 

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), através do Departamento de 

Ensino, vem a presença de V.Sª apresentar o Sr. Dyego Ramos Henrique, aluno do 

Curso de Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade de Brasília, que vem a 

Dourados realizar sua pesquisa de conclusão de curso, intitulada “O atendimento de 

indígenas com deficiência/surdez nos serviços de saúde”. 
 

Esclarecemos que já dialogamos com o acadêmico e não encontramos no projeto 

de pesquisa razões para objetá-lo, inclusive porque, junto ao Projeto, apresentou Parecer 

do Comitê de Ética de Pesquisa de sua Universidade. Sendo assim, o Departamento de 

Ensino dá parecer favorável à realização da pesquisa, a qual será realizada com os 

profissionais da educação que atendem alunos índios surdos nas 
 
Salas de Recurso Multifuncional das Escolas Indígenas Tengatuí Marangatu, 

Ramão Martins e 
 
Agustinho e na Escola Francisco Meireles. 
 

Esclarecemos, ainda, que, apesar do parecer favorável, os profissionais das Salas 

de Recurso têm liberdade de aceitar ou não participar da pesquisa que será efetivada por 

meio de entrevista gravada em áudio e vídeo e/ou de anotações realizadas pelo próprio 

pesquisador. 
 

Atenciosamente, 
 

 

Profª Mariolinda Rosa Romera Ferraz 
Diretora do Departamento de Ensino 

 

Data de emissão: Enviado por: Data de entrega: Horário: Recebido por: 

19/05/2014 Dep. de Ensino /    

 Mariolinda Ferraz    
     

 
 

Rua Coronel Ponciano, 650  
Dourados/MS - CEP: 79.840 -230 

E-mail: nuequipepedagogica.semed@dourados.ms.gov.br Fone: 3411603 

mailto:nuequipepedagogica.semed@dourados.ms.gov.br
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Universidade de Brasília - UnB 

Faculdade de Ceilândia 

Curso de Graduação em Saúde Coletiva 
 

À: Ilma. Sra.  

Diretora CAS/MS. 

 

Prezada Senhora, 

Venho por meio desta, apresentar o estudante do curso de graduação em Saúde 

Coletiva da Universidade de Brasília, Dyego Ramos Henrique, matrícula nº 10/0098878 

o qual tem como tema de pesquisa para sua monografia de graduação “O atendimento 

de indígenas com deficiência/surdez nos serviços de saúde”. Nesse sentido, solicitamos 

seu apoio, e na possibilidade a liberação da profª Shirley Vilhalva – CAS/MS para 

acompanhar ao estudante dos dias 19,20 e 21/05 nas visitas às escolas que recebem 

esses indígenas. 

 Informo que tal projeto de pesquisa faz parte de um projeto mais amplo 

intitulado “Sistemas médicos indígenas e o subsistema de atenção à saúde indígena’’, o 

qual conta com parecer favorável da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Brasília. 

Na oportunidade, me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas e prestar 

esclarecimentos. 

Brasília – DF, 10 de Maio de 2014 

Atenciosamente, 

________________________________________________ 

Sílvia Maria Ferreira Guimarães 

Professora Adjunta do Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Ceilândia 
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Universidade de Brasília - UnB 

Faculdade de Ceilândia 

Curso de Graduação em Saúde Coletiva 
 

Ao Ilmo Sr.  

Coordenador da Educação Indígena. 

 

Prezado Senhor, 

Venho por meio desta, apresentar o estudante do curso de graduação em Saúde 

Coletiva da Universidade de Brasília, Dyego Ramos Henrique, matrícula nº 10/0098878 

o qual  tem como tema de pesquisa para sua monografia de graduação “O atendimento 

de indígenas com deficiência/surdez nos serviços de saúde”. Nesse sentido, solicitamos 

seu apoio para que o estudante possa realizar as entrevistas com profissionais de 

educação que lidam com esses indígenas.  

Solicitamos o auxílio do Professor Aurélio Alencar ou a presença de outro 

profissional da SEMED para acompanhar o estudante nas visitas às escolas. Informo 

que tal projeto de pesquisa faz parte de um projeto mais amplo intitulado “Sistemas 

médicos indígenas e o subsistema de atenção à saúde indígena’’, o qual conta com 

parecer favorável da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Brasília. 

Na oportunidade, me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas e prestar 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

________________________________________________ 

Sílvia Maria Ferreira Guimarães 

Professora Adjunta do Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Ceilândia 
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Universidade de Brasília - UnB 

Faculdade de Ceilândia 

Curso de Graduação em Saúde Coletiva 
 

À: Ilma. Sra.  

Coordenadora COPESP. 

 

Prezada Senhora, 

Venho por meio desta, apresentar o estudante do curso de graduação em Saúde 

Coletiva da Universidade de Brasília, Dyego Ramos Henrique, matrícula nº 10/0098878 

o qual tem como tema de pesquisa para sua monografia de graduação “O atendimento 

de indígenas com deficiência/surdez nos serviços de saúde”. Nesse sentido, solicitamos 

seu apoio, e na possibilidade a liberação da profª Shirley Vilhalva – CAS/MS para 

acompanhar ao estudante nas visitas às escolas que recebem esses indígenas. 

 Informo que tal projeto de pesquisa faz parte de um projeto mais amplo 

intitulado “Sistemas médicos indígenas e o subsistema de atenção à saúde indígena’’, o 

qual conta com parecer favorável da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) e do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Brasília. 

Na oportunidade, me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas e prestar 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

________________________________________________ 

Sílvia Maria Ferreira Guimarães 

Professora Adjunta do Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Ceilândia 
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À: Ilma. Sra.  

Diretora de Ensino da SEMED. 

 

Prezada Senhora, 

Venho por meio desta,  apresentar o estudante do curso de graduação em Saúde 

Coletiva da Universidade de Brasília, Dyego Ramos Henrique, matrícula nº 10/0098878 

o qual  tem como tema de pesquisa para sua monografia de graduação “O atendimento 

de indígenas com deficiência/surdez nos serviços de saúde”. Nesse sentido, solicitamos 

seu apoio para que o estudante possa realizar as entrevistas com profissionais de 

educação que lidam com esses indígenas.  

Solicitamos o auxílio do Professor Aurélio Alencar ou a presença de outro 

profissional da SEMED para acompanhar o estudante nas visitas às escolas. Informo 

que tal projeto de pesquisa faz parte de um projeto mais amplo intitulado “Sistemas 

médicos indígenas e o subsistema de atenção à saúde indígena’’, o qual conta com 

parecer favorável da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Brasília. 

Na oportunidade, me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas e prestar 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

________________________________________________ 

Sílvia Maria Ferreira Guimarães 

Professora Adjunta do Curso de Graduação em Saúde Coletiva 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Ceilândia 
 


