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A PERCEPÇÃO DA TRIBO INDÍGENA
PANKARARÉ SOBRE O ÍNDIO COM

DEFICIÊNCIA VISUAL

Patrícia Carla da Hora Correia
Daniela Fernanda da Hora Correia

INTRODUÇÃO

O debate sobre a questão inicia-se colocando que inclusão e exclusão são
lados da mesma moeda, pois discutir a viabilidade da inclusão da pessoa com
deficiência visual na tribo é, ao mesmo tempo, levantar inquietações sobre a
organização e a produção social dessa pessoa na tribo.

O resgate da identidade indígena encontra cada vez mais respaldo nas
lutas e reivindicações sobre a posse da terra, desenvolvimento e preservação da
cultura. As políticas públicas da inclusão perpassam necessariamente pela ex-
clusão dos grupos desfavorecidos em nosso País. O leque da exclusão é tão gran-
de quanto são os padrões de normalidade que se impõem aos grupos minoritários
por sua condição de raça, cor, etnia, ou por suas diferenciações cognitivas e
psicológicas ou mentais. Esses padrões muitas vezes impõem a desarticulação
dessas minorias retirando os membros do palco das discussões. É assim que
acontece com o índio, e é assim que acontece com a pessoa com deficiência
visual dentro da Tribo Pankararé.

Nesse contexto, encontramos na tribo um discurso marcado pelo senso
comum. Os próprios índios, no início da invasão, desprezavam a criança que
nascia com deficiência à própria sorte, o que consequentemente, as levava à
morte. Alguns pais eram responsáveis por matar seus filhos, mesmo antes das
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mães olharem para eles (FERNANDEZ, 1959). Nessa época, prevalecia a uni-
formização exterior das ações dos indivíduos, pois os índios não conseguiam
viver com mudanças bruscas e a presença de um índio com deficiência, na tribo,
desestabilizava a ordem social e, consequentemente, esse indivíduo não respon-
dia aos seus deveres como cidadão.

O índio com deficiência na tribo é:

Aquele que depende de alguma pessoa para sobreviver. (Cacique)

Essas pessoas vivem com a família que ajuda a sobreviver, busca

o alimento para ele sobreviver. (Cacique).

[...] o surdo não tem sobrevivência completa. Ele não pode estar

no mato sozinho, pois se houver uma picada de cobra ou corte de
machado ou cair no buraco que vai cavar, não tem como ele

gritar para alguém ouvir. Então ele, para sobreviver, precisa de

alguém junto. (Pajé).

São aquelas pessoas que não têm a responsabilidade de ser uma

pessoa que não desenvolveu mais. (Esposa).

Ele, conforme o nascimento, nasceu naquela região, sabe andar

na sua localidade. Eles sofrem porque depende de alguém para
orientar. Cada dia que a gente tem, tem uma sobrevivência de

vida. Aí as pessoas da família passa pra ele como é aquele dia-a-

dia para sobreviver. (Cacique).

A acepção que o homem dá a realidade é medida pelo outro, que delimi-
ta, indica e atribui significados ao meio em que está inserido. Na tribo, os índios
com deficiência assumem uma postura submissa, reservando ao outro o seu
desenvolvimento. A ideia que os índios têm sobre os índios com deficiência é
que determina a ação destes na comunidade (OMOTE, 1994).

Assim, diante das respostas acima, pode-se considerar que um ser huma-
no estigmatizado vai desempenhar papéis referentes às suas características, não
lhes sendo possível desenvolver outras habilidades. O sentido de anormalidade
justifica, em certos momentos, a exclusão, a marginalização. A sociedade admi-
nistra os desvios marginalizando os indivíduos cujas características físicas, raci-
ais ou comportamentais não se encaixam no padrão de normalidade. Esses des-
vios fazem com que as pessoas sejam estigmatizadas e discriminadas, afastadas
inconscientemente da vida em comum (OMOTE, 1994).
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O cego tem alguma arte [...] E o restante da situação de cego até

pra ele fazer xixi ou cocô lá fora, uma pessoa sadia tem que pegar
na vara pro mode ele seguir. (Cacique).

O cego na tribo [...] o cego é aleijado aqui é esperar caixão para

se enterrar. Se é cadeira de roda, a FUNAI nunca deu pra nin-

guém. Não existe esse critério dentro das normas da FUNAI. Se
tem funcionário pra pedir cadeira de roda pro índio, ele não se

preocupa. Ele quer receber o dinheiro dele. O índio que se dane.

[...] O surdo trabalha um pouco. (Pajé).

Os relatos acima parecem não romper com os limites da intuição. Não só não
recorrem às formulações teóricas já sistematizadas, como dão a impressão de desco-
nhecimento. Desconhecem a gênese de cada deficiência, as implicações primárias e
secundárias, limitando, na maioria dos casos, o índio com deficiência à sua deficiên-
cia, não estimulando o desenvolvimento biopsicossocial dessas pessoas.

É claro que se deve considerar a situação econômica, social e cultural da
tribo indígena. Por conta da própria história das pessoas com deficiência no
Brasil, desde o início da invasão, pode-se até arriscar a dizer que esse pensamen-
to e essa atitude contra o índio com deficiência são oriundos da morte, da sepa-
ração desses indivíduos da vida social, hoje amenizando-se, provavelmente, por
uma influência não indígena de aceitação, marcada por exclusão, isolamento e
limitação do índio com deficiência.

Aí que é pior ainda. Invés de ser cego um, fica dois, três toman-

do conta desse cego. Preocupa mais. Invés da pessoa trabalhar
para criar um filho, vai é cuidar desse cego. É difícil. É aquilo

que eu digo: - Deveria ter uma separação esse tipo de gente, né?

(Pajé).

Diante do relato acima, é marcante a questão do desconhecimento na
tribo. Esse desconhecimento gera um preconceito que constrói e determina o
olhar, ouvir e sentir das pessoas na tribo Pankararé. Analisando sob essa óptica,
o desenvolvimento das capacidades desses índios com deficiência fica restrito à
sua deficiência. Mas uma vez, enfatiza-se apenas a deficiência descritiva que se
instala e estabelece nas relações entre os seres humanos. Dentro da sociedade,
pela própria relação de poder que existe, fica difícil estudar a deficiência sem a
vinculação com a incapacidade. Essa mantém a estrutura do desvio e justifica a
própria exclusão.
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Neste sentido cabe o estudo sobre a teoria do defeito enfatizado por
Vigotski, pois o autor destaca que o desconhecimento da estrutura da defeito
pode conduzir à separação ou segregação dos índios com deficiência visual do
seio da sociedade, que ignora suas reais possibilidades. O estudo da estrutura do
defeito possibilita um diagnóstico mais preciso da deficiência, conduzindo a
processos coerentes e compensatórios, confirmando o postulado central da
Defectologia1 contemporânea:

Cualquier defecto origina estímulos para la formación de la

compensación. Por eso el estudio dinámico del niño que presenta

deficiencias no puede limitarse a la determinación del grado y
de la gravedad de la insuficiencia, pero incluye indispensa-

blemente el control de los procesos de compensación, de

substitución, procesos edificadores e equilibradores en el
desenvolvimiento de la conducta [...]. (VIGOTSKI, 1997, p. 5).

O desconhecimento da origem de cada estrutura limita o ser humano à
sua deficiência e, consequentemente, impede o seu desenvolvimento
biopsicossocial, podendo determinar a visão das pessoas, na Tribo Indígena
Pankararé. Neste momento, surge o estigma, o diferente, justificando, em cer-
tos casos, a própria exclusão.

Diante de tais constatações, o conhecimento dessas estruturas pode contri-
buir para a participação do deficiente na sociedade. Pois esse conhecimento per-
mite determinar ações que visem a desenvolver funções psicológicas importantes
na vida do próprio deficiente: serviços, planejamento e organização de programas
de intervenção e determinação dos seus efeitos. Sem contar que o conhecimento
proporciona mudança de atitudes, favorecendo, assim, a construção de uma soci-
edade mais justa e contribuindo para o processo de humanização.

Na tribo indígena Pankararé esse conhecimento poderá proporcionar uma
melhor inclusão do índio com deficiência visual na tribo, diminuindo o processo
de discriminação, oferecendo um maior desenvolvimento de suas potencialidades
e promovendo a formação do homem pleno.

Alguns familiares consideram que a deficiência compromete a capacida-
de para realizar atividades que, em seu meio, são consideradas normais para o

1 Termo utilizado por Vigotsky (1997). Designa a pedagogia especial científica, com base marxista-
leninista. Essa obra foi publicada por seus discípulos em 1983 (pos mortem), como parte integrante dos
seis volumes de suas Obras Completas.
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sexo, a idade e o grupo social do indivíduo com deficiência. Era constante, no
momento da seleção dos informantes, as agentes de saúde se referirem às famí-
lias como: é a família do cego Jeremias ou é a família da mouca. O estigma recai
sobre toda a família, constituindo um rótulo, uma marca, sendo fácil encontrá-
la a partir da “deficiência” que ela possui. Essa “anormalidade”, se assim se pode
chamar, atinge o sujeito em sua totalidade, impedindo que ele cresça de forma
natural e satisfatória, afetando, consequentemente, a sua família. Esse fato tor-
na-se bastante evidente quando se analisa a vida do Sr. Jeremias, que, após ficar
cego, nunca mais saiu de casa. O seu contato social, com raras exceções, se
restringe a seus familiares; nunca dançou o toré, entretanto lembra-se de uma
festa de casamento.

Já na festa de casamento no Bartão. Me botava no cantinho, um

ficava ali sentado, quando vão embora me tirava.

Outro fato interessante é que Sr. Jeremias nunca constituiu família. Quan-
do lhe foi perguntado se namorava, ele disse:

Namoro (sorrisos) [...] A sua própria irmã completou: namoro,

se achar, ninguém vai querer ele assim.

Tenho vontade de casar. Ainda tava com coragem, mas elas são

brava. Eu não vou andar agarrado nelas não. Eu!

Mas ele não quer porque elas não querem. As mulheres só que-

rem safadeza, não querem cuidar, só eu mesmo que sou irmã

dele. (Irmã).

A deficiência é considerada como doença: “[...] ninguém vai querer ele
assim”.

A partir do relato acima, o índio com deficiência, principalmente o cego,
está confinado a seu espaço, o que lhe reduz as atividades e oportunidades.
Como, então, poderia casar, se não entra em contato com outras pessoas? Os
índios com deficiência não possuem incentivo algum para assumir outra postu-
ra que não a típica do papel de deficiente. Ao contrário, geralmente eles são
programados para ter atitudes e comportamentos dependentes e infantilizados.
Não conseguem desenvolver outras possibilidades, percebem-se e são percebi-
dos apenas como deficientes, sendo considerados incapazes, limitados, tendo
seus defeitos enfatizados, tornando-se segregados e estigmatizados, não demons-
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trando nenhum interesse ou habilidade para interagir com a sociedade mais
ampla.

Diante dessa postura, considera-se incoerente o fato de o Sr. Jeremias ser
o mantenedor da casa, fazendo o “alhó” (bolsa). Os familiares pegam o croatá
(planta da região) no mato. Ele tira o espinho e faz bolsas, mochilas, etc. E a
família vai até a feira vender. A ele é negado o direito de ir vender, pois alegam
ser difícil o seu transporte. Segundo González (1995, p. 7), a família e o próprio
índio com deficiência caracteriza “[...] a vida como uma perda dolorosa, consti-
tuindo-se uma grande lesão ao conceito de si mesmo”. O índio com deficiência
encara-se como não sendo capaz de desenvolver nenhuma habilidade sem ser a
que já desenvolve, contanto que esteja sentado no canto, não sendo permitido,
claro que não explicitamente, sair da situação de “portador” de deficiência, para
a construção de uma nova relação com a vida.

Alguns estão satisfeitos com a sua condição de vida, afirmando que é o
destino, a natureza, é a vida...

Em alguns casos, a família pode estar atuando como condição agravante
da sintomatologia da deficiência, como já dissera González (1995, p. 7): “[...] o
que decide a característica da personalidade não é o defeito em si mesmo, senão
suas conseqüências sociais.” E essas consequências sociais estão implicadas com
uma forte condição de incapacidade.

Alguns índios com deficiência quando estão diante de situações sociais
mais amplas, acabam agindo de maneira estereotipada. O processo de comuni-
cação pode ser interrompido, pois desconhecem muitas vezes as estruturas que
organizam o processo de comunicação das pessoas com deficiência. Esse seu
comportamento reforça mais ainda as representações preconceituosas sobre a
deficiência das pessoas com quem eles entram em contato, podendo justificar a
segregação.

O desconhecimento da estrutura do defeito mobiliza ações desconfortáveis
para o índio com deficiência, familiares e amigos, podendo gerar uma deficiên-
cia que não existe, como no caso da tribo. Não se pode ignorar que a situação
econômica desse povo é muito precária, o que prejudica ainda mais a participa-
ção do índio com deficiência nas atividades da tribo. Quando se pergunta à
família do índio com deficiência visual se ele vai para festa, encontra-se como
resposta:

Eu nunca levei ele, porque dá muito trabalho. Quando nós va-

mos com ele pra fazer serviço, a caminhonete tem que trazer nós
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aqui. Às vezes, o toré acontece a noite dia de Sábado. E eu não

quero levar ele, porque eu tenho medo de bêbedo no caminho.
Sem ele a gente corre. (Irmã de Jeremias).

É evidente que variados problemas políticos, econômicos e sociais recaem
sobre os índios hoje. Daí ser possível imaginar o grau de discriminação que sofre
o índio com deficiência. Muitas vezes, para a própria família, é difícil entender
que o cego é só cego, o surdo é só surdo, e que, independentemente da deficiên-
cia, ele é uma pessoa com limitações, mas com imensas possibilidades. Uma
deficiência constitui uma incapacidade física somente quando é vista como uma
barreira significativa à execução de determinados objetivos, e quase sempre, na
tribo, os índios com deficiência são considerados como incapazes. Parece quase
simplista explorar os pontos apresentados até aqui. Basta afirmar que a pessoa
com deficiência não é incapaz, apenas deficiente.

Entretanto, é difícil afirmar isso sem o conhecimento da estrutura do
defeito e, acima de tudo, sem mudança de concepção, o que, no caso das famí-
lias da tribo Pankararé, é difícil, pois são variados os imperativos econômicos,
sociais, políticos, etc. É muito difícil aceitar ou julgar tal situação, pois o medo,
ignorância, apreensão e preconceito surgirão sob as melhores formas, a maioria
delas inconscientes. Aparecerão disfarçados, na proteção paterna, no excesso de
preocupação da família, sempre vestidos com o manto do amor.

Na Tribo Pankararé os rituais acontecem periodicamente. Possuem uma
vasta riqueza de conhecimentos relativos a seu ambiente e sua cultura inclui
não somente informações sobre diferentes espécies de plantas e animais, seu
comportamentos e sua utilidade, mas também informações sobre o modo como
esses aspectos se relacionam. Esses conhecimentos dependem do contato com
os espíritos, que desempenham um papel fundamental na garantia da reprodu-
ção da cultura, do ambiente, enfim, de toda a sociedade.

Portanto toda e qualquer atividade, na tribo, é realizada considerando os
encantados. A caça e a plantação são ainda hoje utilizadas apenas para manu-
tenção. Não têm o objetivo de estocar. Os índios plantam para comer amanhã.
Por isso, na casa, todos devem ajudar, pois todos vão comer. Até o recém-nasci-
do vai para roça, pois os índios ainda têm o mesmo lema dos seus antepassados:
“Aprender, fazendo – aprender para a vida e por meio da vida!” Mas o que
acontece quando se foge a essa regra? O que acontece com os índios com defici-
ência que não podem caçar ou plantar? Quando foi perguntado se os índios com
deficiência plantavam ou caçavam, respondiam:
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O cego não trabalha em nada, fica só esperando pelos outros.

Não tem nada pra fazer, né. Tem que ter os outros que leva pra
algum lugar. (Professora).

O cego não tem condições de como ele rastejar a caça para ele

encontrar. (Cacique)

O surdo caça peba. Agora o cego já não faz nada. (Pajé).

Eles [deficientes] trabalham, pois quando nós começamos a nos-
sa comunidade, tinha pessoas que pedia pra ir num animal, só

pra participar do trabalho da comunidade. Aí pedia a um com-

panheiro e ia participar. Ele está presente, pois a gente trabalha
em comunidade. E aí a gente faz o trabalho dele. (Cacique).

Apesar do reconhecimento de certa participação do índio com deficiência
em algumas tarefas, os relatos revelam o desconhecimento da estrutura do de-
feito, reiterando, para este, o estigma de incapaz. A força desse processo é tão
grande e marcante, que, em conversas com os índios com deficiência na tribo,
eles próprios demonstram essa concepção internalizada quanto a não poder par-
ticipar das diversas atividades na tribo. São socializados de maneira estereotipa-
da, de acordo com o rótulo que lhes é outorgado, demonstrando que a sua
identidade foi incorporada ao papel de deficiente.

Quem mais nos falou sobre as “intimidades” da tribo foi o Pajé. As outras
pessoas entrevistadas sempre mostravam temor, medo. Assim, foi o pajé quem
mais relatou a atuação do índio com deficiência na Festa do Amaro, festa da
tradição dos índios Pankararés. Quando foi perguntado se o índio com deficiên-
cia participava da festa, ele respondeu:

Se as mães fizerem promessa, pode.

Entrevistadora: Ele participa do íntimo da ciência?

Pajé: Não. Só entra mesmo pra pagar a sua promessa.

Entrevistadora: E quem participa do íntimo da ciência?

Pajé: Os homem que é completamente preparado.

Entrevistadora: E quem é completamente preparado?
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Pajé: Todos, se for de maior.

Entrevistadora: Aí o surdo de maior entra?

Pajé: Não. Só se for promessa. Não tem necessidade de entrar.

Ele não entende nada. Se entrar, entra só por entrar. Exemplo:

Se a mãe ou o pai faz promessa pra ele dizendo que tem que ir
até lá participar da ciência, tem que ir. Não tem validade ne-

nhuma pra ele, pois ele não entende.

A partir da análise apresentada, foi necessário também observar se a pre-
sença ou não desses índios com deficiência nos rituais faz parte da cultura da
tribo. Para isso, foi necessário analisar se os próprios encantados proibiam a sua
entrada, como faziam com as mulheres e os índios menores. Assim, perguntou-
se a alguns entrevistados se os encantados permitiam a presença dos índios com
deficiência, sendo obtidas as seguintes respostas:

Isso aí eu não sei não. Porque assim. Eu nunca falei nessa intimi-
dades deles. Tem deles que não gosta muito que pergunte. (Pro-

fessora).

Não pode confiar em todo mundo (confirmação de todos). (Neta)

Eu não vou responder uma coisa que eu não tenho certeza. (Pro-

fessora).

Como não foi obtida resposta satisfatória, perguntou-se diretamente ao Pajé:

Eu acho difícil por ele ter vontade de tudo. Eles são iguais a
gente. São seres humanos. Pode sentir no coração, mas não pode

fazer nada, não pode. Não pode festejar nada. Às vezes, até ali-

mentação pra colocar na colher pra colocar na boca não existe.

No Ponto da ciência, eu acho o seguinte. As mães deveriam se

prevenir bastante, isso vem pelas mães. Tem deficiente, o mudo,
que é família, tem que ter transpassado, avô, bisavô. As vez muitas

vezes, a criança nasce com problema por causa de algum medi-

camento.

A ciência não impede a participação dos índios com deficiência; entretan-
to, a própria concepção de incapacidade é que determina a segregação.
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É triste. É triste mesmo. Eu acho que o tanto de gente que o

governo tem espalhado nesse mundo poderia ter o lugar certo
desse povo. (Pajé).

Em algumas atividades mais gerais da tribo, como o toré, os índios com
deficiência participam, embora ficando, em alguns casos, evidente uma situa-
ção de pena. Em outros, consideram a participação como natural:

Ele não participa, só quando a gente leva. Quando a gente tem
um encontro, a gente leva na cadeira de roda. (Cacique).

Ás vezes tem o prazer de tá ali sentado. O cego escuta os toantes.
O surdo e mudo vê o outro pular e dança igual. (Pajé).

Dançam, só assim eles não dançam diretamente! (Professora).

O cego dança não. O cego não faz nada. O cego já tá dançando.

O cego só faz comer e ficar parado. (M. J.).

Diante do relatado, em muitos casos, a situação de pena está retratada
nas palavras dos entrevistados. É importante afirmar que, a partir do discurso
de alguns informantes, fica evidente um empenho pela socialização, embora
sob a égide da compaixão. Esse fato confirma que se desconhecem as
potencialidades dos índios com deficiência e o quanto eles poderiam desenvol-
ver se fossem dadas oportunidades adequadas no âmbito pedagógico, social,
cultural, político e econômico.

Em síntese, a concepção que tem servido de sustentação para a análise da
investigação reconhece que o caráter valorativo da deficiência, muitas vezes,
determina a postura do índio com deficiência frente à comunidade indígena,
ficando difícil não vincular o aspecto descritivo da deficiência à incapacidade.
Na maioria dos casos, o índio com deficiência assume características infantilizadas
e dependentes, em função dos discursos marcados por mitos e preconceitos.

Desconhece-se a gênese das deficiências, o que incentiva o estigma de
incapaz, determinando e limitando a ação do índio com deficiência nos rituais,
na caça, na plantação, o que revela uma postura de submissão frente às contin-
gências sociais. O estigma embutido nestes índios determina papéis referentes
às suas habilidades, limitando o seu desenvolvimento biopsicossocial.

De um jeito ou de outro, o que define a relação com o índio com deficiên-
cia não é o defeito em si, mas a “incapacidade” que lhe é atribuída, determinan-
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do a sua forma de ser, pensar e agir. Isso graças ao desconhecimento das teorias
que podem contribuir com um maior “ajustamento” dos deficientes no seu meio
social.

Diante do relato acima considera-se longo o percurso para a inclusão,
pois como enfatiza Pessotti (1984) temos que trilhar o caminho da superstição
à ciência, sem invadir a cultura do índio fazendo-o ressignificar conceitos, pois
muitas vezes, o processo de discriminação acontece em função do desconheci-
mento da estrutura do defeito, sendo necessário buscar o conhecimento cientí-
fico para articulá-lo com o conhecimento comum. Daí deixamos a seguinte
questão:

A organização de um programa de formação para os da Tribo Pankararé
sobre pressupostos epistemológicos da deficiência poderá contribuir para
desmistificação do estigma de incapaz que é legado a pessoa com deficiência ou
estará invadindo a cultura de um povo tão singular?
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