MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO GT
POVOS INDÍGENAS

Brasília, março/2007

SUMÁRIO
Apresentação
Introdução
1- Características Gerais da População Indígena no País
2- As Políticas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome voltadas
aos Povos Indígenas no País.
2.1. Segurança Alimentar
2.2. Transferência de Renda
2.3. Articulação Institucional e Parcerias
2.4. Assistência Social

3- Proteção Social Básica de Assistência Social: o Programa de Atenção à Família –
PAIF e o Centro de Referência da Assistência Social –CRAS
3.1. A Proteção Social Básica de Assistência Social
3.2. O atendimento do PAIF aos Povos Indígenas
3.3. A presença do PAIF em municípios onde existem populações indígenas

4- A Experiência da Saúde no atendimento aos Povos Indígenas

5- PAIF e CRAS para Populações Indígenas: o debate em torno de uma experiência
5.1. Instalação e atuação dos CRAS
5.2. Participação Social
5.3. Municipalização e Territorialidade
5.4. Integração com as demais políticas sociais

6- Recomendações
6.1. Fortalecimento das ações
6.2. Territorialidade
6.3. O PAIF e o CRAS

6.4. Capacitação das equipes
6.5. Participação Social
6. 6. Outras políticas públicas
6.7. Encaminhamentos

SUMÁRIO DOS ANEXOS
Anexo I - Municípios co-financiados com o PAIF para atendimento prioritário à população
indígena em 2005 e 2006 por meio de Piso Básico Fixo
Anexo II - Quadro dos municípios co-financiados no PAIF, por porte, segundo presença de
Povos Indígenas
Anexo III - Lista de presença dos participantes das duas reuniões realizadas (26/04 e
30/05)
Anexo IV – Mapa da localização dos Distritos Sanitários Especiais
Anexo V – A apresentação da Experiência de Atendimento à População Indígena pelo
PAIF de Barra do Bugre – MT
Anexo VI – Experiência de Peixoto de Azevedo, MT
Anexo VII – Experiência de Paranatinga, MT

AGRADECIMENTOS
O Grupo de Trabalho registra os agradecimentos especiais a todos que contribuíram para a
viabilização das reuniões e para a discussão riquíssima sobre o acompanhamento e avaliação da
gestão dos recursos, os impactos sociais e o desempenho das ações da Rede de Serviços de
Proteção Social Básica, nas comunidades indígenas. Gostaria, ainda, de destacar a contribuição
das seguintes pessoas : Marcia Maria Biondi Pinheiro, Presidente do CNAS à época da criação do
GT, Silvio Iung, Presidente atual do CNAS, Cláudia Saboia, Secretária-Executiva do CNAS e Aidê
Cançado de Almeida, Diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional
de Assistência Social/MDS, dos quais o GT recebeu todo o apoio. Ana Maria Costa, Azelene
Kaingang, Cláudio Luiz Beirão, Edgard Dias Magalhães, Elaine Amorim, José Augusto Sampaio,
José Eduardo Romão, Júlia Galiza de Oliveira, Manoel Santos, Paulo André Louzada, Ramão
Viera de Souza Terena, Ricardo Verdum , Jhonny Martins, Ricardo Verdum e Sandra Maria Ferraz
de Miranda que aceitaram o convite do CNAS, participando de reuniões promovidas pelo GT e
aportando relevantes contribuições; José Eduardo de Andrade e Elisa Camarote, da Secretaria
Nacional de Assistência Social, e Aderval Costa Filho, Maria Elisa J. Vieira, do Núcleo de Povos e
Comunidades Tradicionais Específicos da SAIP/MDS que, com incansável disponibilidade,
apoiaram todas as etapas deste trabalho. Cabe ainda um agradecimento aos municípios de
Paranatinga, MT e de Peixoto de Azevedo, MT, que enviaram documentos sobre suas atividades
junto às comunidades indígenas. .
O GT agradece também o emprenho e a dedicação dos servidores do CNAS/MDS :
Daniela Munguba, Caroline Santana de Araújo, Cassimira Francisca Dias, Joseane Barbosa da
Silva, Maria Auxiliadora Pereira, Maria das Mercês Carvalho, Rosimeire Aires Pereira, Sara
Espíndola da Cunha, Soraya de Castro e Thalita Eleto Coelho.

Conselheiro João Paulo Ribeiro
Conselheira Luciana Jaccoud
Conselheira Margarete Cutrim Vieira
Conselheira Vânia Lúcia Ferreira Leite

SIGLAS USADAS
ABA - Associação Brasileira de Antropologia
APOINME - Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste de Minas Gerais e
Espírito Santo
APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
BPC - Benefício de Prestação Continuada
CENDSA - Comitê Executivo Nacional para o Desenvolvimento Sustentável de Alcântara
CIMI - Conselho Indigenista Missionário
CIT - Comissão Intergestores Tripartite
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social
CNCD – Conselho Nacional de Combate à Discriminação
CNPIR - Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial
CNE - Conselho Nacional de Educação
CNS - Conselho Nacional de Saúde
CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
CONAQ - Coordenação Nacional de Quilombos
CONSEA -Conselho Nacional de Segurança Alimentar
CRAS - Centro de Referência da Assistência Social
FCP – Fundação Cultural Palmares
FUBRA - Federação das Universidades Brasileiras
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde
GT – Grupo de Trabalho
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MJ Ministério da Justiça
MTE - Ministério do Trabalho e do Emprego
NOB-RH - Norma Operacional Básica de Recursos Humanos da Assistência Social
PAA - Programa de Aquisição de Alimentos
PAIF - Programa de Atenção Integral à Família
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
PNAS – Programa Nacional de Assistência Social
PPA – Plano Plurianual de Ação

SAIP - Secretaria de Articulação Institucional e Parceria
SUAS – Sistema Único de Assistência Social
SNJ/MJ - Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da Justiça

APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados do Grupo de Trabalho do CNAS, instituído
pela resolução n. 47 de 22/03/2006, com o objetivo de “acompanhar e avaliar a gestão dos
recursos, os impactos sociais e o desempenho das ações da Rede de Serviços de Proteção
Social Básica, nas comunidades indígenas e quilombolas e apresentar relatório com sugestões,
visando melhoramento na gestão dessas ações e nos impactos sociais das ações mencionadas”.
Este relatório está dividido em 6 seções. Na introdução, é apresentada uma síntese da
crescente presença da população indígena como usuária da Assistência Social, assim como das
atividades realizadas pelo GT após sua constituição.
Na primeira parte, são apresentadas, de forma sintética, características gerais das
comunidades indígenas, assim como do quadro institucional que responde pelo seu atendimento
no espaço público e legal brasileiro.
A segunda parte tem como objetivo apresentar as políticas e ações desenvolvidas pelo
MDS em benefício dos Povos Indígenas, tanto no eixo da Assistência Social como em
Transferência de Renda com Condicionalidades, Segurança Alimentar e Nutricional e Articulação
Institucional e Parcerias.
Na terceira parte trata especificamente da Proteção Social Básica de Assistência Social,
enfatizando os esforços recentes do MDS no sentido de financiar esforços municipais de inserção
dos Povos Indígenas no Programa de Atenção à Família –PAIF e nos demais programas a serem
desenvolvidos nos Centro de Referência da Assistência Social –CRAS.
A quarta parte traz os resultados das discussões realizadas pelo GT e organizadas
segundo os temas que se destacaram como estratégicos e que deverão merecer prioridade no
processo de consolidação do atendimento desta população pela política de Assistência Social.
A quinta parte apresenta as recomendações do GT. Tais recomendações visam o
aperfeiçoamento da ação governamental no âmbito da política de Assistência Social, nos três
níveis de governo, voltada aos Povos Indígenas, assim como o aprimoramento dos instrumentos
de planejamento, acompanhamento e avaliação destas ações. As recomendações objetivam
ainda a ampliação da participação social destas comunidades e de seus representantes nos
processos de discussão e deliberação e aumentar o diálogo entre esta parcela da população
brasileira e os atores públicos e estatais. Esta sessão apresenta, ainda, as recomendações e os
encaminhamentos propostos pelo GT.
INTRODUÇÃO

A promoção da participação do usuário no debate e na deliberação da política é uma das
principais funções do Conselho Nacional de Assistência Social. A Constituição Federal, em sua
seção sobre a Assistência Social, já garante a participação da população por meio de suas
organizações representativas, nos processos de formulação e controle desta política em todos os
níveis. A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS reafirma tal princípio, garantindo a presença
de representantes dos usuários nos conselhos deliberativos. Contudo, como reconhece a nova
Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada em outubro de 2004 pelo Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS, a criação de instrumentos e mecanismos que venham
garantir a efetiva participação dos usuários como sujeitos de direitos e como protagonistas desta
política, continua sendo um dos grandes desafios colocados.
Paralelamente, com o processo de consolidação desta política pública, os usuários da
Assistência Social vêm assumindo novas configurações. A própria PNAS contempla novas
categorias, “além das clássicas categorias de pobres e portadores de deficiências, incorporando
os atingidos por outras formas de vulnerabilidade”.1 Como é o caso dos Povos Indígenas. Como
afirma a PNAS, “ao agir nas capilaridades dos territórios e se confrontar com a dinâmica do real,
no campo das informações, essa política inaugura uma outra perspectiva de análise ao tornar
visíveis aqueles setores da sociedade brasileira tradicionalmente tidos como invisíveis ou
excluídos das estatísticas – população em situação de rua, adolescentes em conflito com a lei,
indígenas, quilombolas, idosos, pessoas com deficiência.”
E é a participação dos usuários que possibilita o pleno cumprimento do dispositivo
constitucional que dota o conselho não apenas da função de controle social, mas também de
formulação das políticas. Desta forma a contribuição para a ação governamental torna-se mais
efetiva quando o Conselho acolhe a participação da sociedade, mesmo para além daqueles
representados no Conselho.
Neste sentido, o CNAS, através da criação do GT “comunidades indígenas e quilombolas”, faz
um esforço na perspectiva de dar visibilidade a estas comunidades como usuárias e protagonistas
da Política Nacional de Assistência Social, promovendo a sua participação como portadores de
direitos e visando a expressão de suas demandas no próprio espaço de participação social que é
este conselho.
Os Povos Indígenas, de fato, vêm, progressivamente, sendo reconhecidos no campo da
política pública da Assistência Social. Como será visto, desde 2004, a Secretaria Nacional de
Assistência Social – SNAS, além de outras secretarias do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – MDS, vem desenvolvendo ações em prol desta população. Atenta ao tema
das desigualdades sociais e da necessidade de fortalecer e ampliar as ações de promoção da
população indígena no Brasil, em 2005, a V Conferência Nacional de Assistência Social
organizou, entre as oficinas desenvolvidas, uma dedicada à discussão sobre “A organização da
Proteção Social Básica em comunidades indígenas e quilombolas”.
Visando dar continuidade às discussões ali realizadas e ampliar o debate sobre a oferta de
serviços de proteção básica aos Povos Indígenas em 2006, o CNAS criou o GT voltado ao tema
das “comunidades indígenas e quilombolas”.
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Resolução do CNAS n. 24, de 16 de fevereiro de 2006.

O GT foi composto pelos seguintes conselheiros nacionais: Vânia Lúcia Ferreira Leite,
Margarete Cutrim Vieira, João Paulo Ribeiro e Luciana Jaccoud. Contou ainda com o apoio dos
seguintes técnicos do CNAS: Maria Auxiliadora Pereira, Maria das Mercês Carvalho, Daniela
Munguba Cardoso e Soraya Castro.
Com prazo de 60 dias para apresentar suas conclusões, o GT realizou sua primeira reunião
interna em 17/04, onde definiu sua sistemática de trabalhos. Foi decidido então realizar um amplo
processo de diálogo não apenas com o MDS e a Secretaria Nacional de Assistência Social, como
também com outros órgãos governamentais, pesquisadores, organizações de defesa de direitos e,
especialmente, representantes das entidades indígenas de caráter nacional.
Com o objetivo de ouvir estas diversas entidades sobre a Proteção Social Básica da
Assistência Social para os Povos Indígenas, o GT promoveu, em 26/04, sua primeira reunião
pública. Em 30/05, foi realizada a segunda reunião pública, tendo como objetivo a discussão do
relatório preliminar elaborado pelo GT.
Paralelamente, foram realizadas reuniões internas do grupo, tendo ainda sido solicitado à
plenária do CNAS a ampliação de prazo para a entrega dos relatórios finais por mais 60 dias. Os
membros do GT participaram ainda da oficina sobre CRAS e população indígena e quilombola,
promovida pela SNAS no I Encontro Nacional de Coordenadores dos CRAS, em 20/06.
Apresentando este relatório, o GT espera contribuir para o aprofundamento do debate
nacional sobre a população indígena e sua inserção como beneficiária da Política de Assistência
Social; o aperfeiçoamento da ação governamental voltada a estas comunidades; e a ampliação da
participação da comunidade indígena no processo de formulação e avaliação destas ações.
Dessa forma, o GT pretende, também, contribuir no aperfeiçoamento da ação do próprio CNAS
enquanto espaço público de participação, formulação e controle social da Política de Assistência
Social, bem como o fortalecimento do diálogo social entre o CNAS e os diferentes usuários da
Política Nacional.

1 - Características Gerais da População Indígena e da Política Indigenista no País

A principal característica da população indígena no Brasil é a que diz respeito à sua
enorme diversidade. Quando se fala em população indígena está se falando em 210 povos
indígenas, que se expressam em 170 línguas, e estão dispersos em 580 terras indígenas
distribuídas por todo o território nacional.2

Esta população é formada por 445 mil pessoas3,

vivendo em 3.726 aldeias indígenas. 24 Estados e 379 municípios contam com aldeias indígenas
em seu território. O gráfico 1 mostra a distribuição desta população por região.

Tabela 1 – Distribuição da População Indígena por regiões
REGIÕES

POPULAÇÃO INDÍGENA

Norte

47%

Nordeste

24%

Centro-Oeste

18%

Sul

8%

Sudeste

3%

Fonte: FUNAI/20044

A diversidade da realidade indígena no país pode ser estimada pelos dados acima
apresentados. Contudo, ela é ainda maior, considerando o contexto social destas comunidades.
Está-se tratando desde populações que vivem de cortar cana em fazendas até os que habitam em
florestas e regiões de difícil acesso, em situação de relativo isolamento.
O relatório divulgado pelo Grupo Interministerial Povos Indígenas, em julho de 2004,

5

aponta como principais problemas desta população, os seguintes:
1- territórios não-consolidados: terras indígenas não-demarcadas ou demarcadas e
protegidas de forma insuficiente;
2- política de etnodesenvolvimento com baixa efetividade: de gestão territorial, de
recuperação da biodiversidade e de apoio ao manejo de forma sustentável pelos povos
indígenas dos recursos naturais de suas terras;
2
3
4
5

Fonte: Funasa, com base no SIASE e FUNAI.
O total de pessoas no país que se identificam como indígena é bem maior: 701.462, segundo o Censo de 2000
(IBGE).
Citado pelo relatório do Grupo Interministerial Povos Indígenas – Julho de 2004.
Este GT foi instituído pela Câmara de Política Social, em janeiro de 2004.

3- desorganização dos modos de vida tradicionais;
4- insuficiência de políticas que respeitem, valorizem e divulguem a cultura dos povos
indígenas;
5- desproteção social (saúde, educação, segurança alimentar);
6- insuficiência de mecanismos de mediação de conflitos entre Povos Indígenas e sociedade
nacional;
7- não-reconhecimento dos direitos indígenas por parte da sociedade nacional.

A situação de vulnerabilidade social desta população pode ser atestada pelas informações
trazidas no mesmo relatório, onde se enfatiza a gravidade da insegurança alimentar das
populações indígenas, geradas por “condições de seca, confinamento a microterritórios, ausência
de condições de plantio, conflitos interétnicos, conflitos com fazendeiros e posseiros,
discriminação, entre outros fatores”. O relatório identifica que a situação é particularmente grave
nos Estados do Nordeste – AL, BA, CE, MA, PB, PE e SE, além de MS e RS, e parcialmente nos
Estados do MT, TO, GO, PA, RO, SC, ES, MG, RJ e SP.
O desenvolvimento de políticas sociais junto a estas comunidades tem gerado impactos
positivos importantes. Informações do setor de Educação Indígena do MEC, com base no Censo
Escolar 2003 aponta a existência de 2.079 escolas funcionando em territórios indígenas,
atendendo a aproximadamente 150 mil estudantes. Nestas escolas trabalham cerca de 7.000
professores, 85% deles indígenas. Há também avanços significativos no âmbito do atendimento à
saúde.

A ampliação da cobertura dos programas de vacinação nacional, de erradicação da

varíola, de baixa virulência de doenças pulmonares, assim como de melhoria do acesso aos
serviços de atenção básica de saúde têm sido considerados responsáveis pelo significativo
crescimento demográfico observado entre os povos indígenas do Brasil, associado aos esforços
de conservação do ambiente natural, à estabilização das relações interétnicas e à demarcação
das terras indígenas. O MDS, como será visto na seção subseqüente, também tem contribuído
nestes esforços de atendimento, em especial através da Carteira de Projetos do Programa Fome
Zero e de ações de distribuição de cestas de alimentos.
Contudo, a gravidade da situação social observada em número significativo destas
comunidades levou o Grupo Interministerial Povos Indígenas, da Câmara de Política Social, a
apresentar, ainda em 2004, uma série de recomendações no sentido do fortalecimento das
políticas voltadas a estas comunidades, enfatizando a necessidade de organizá-las a partir dos
seguintes princípios:

1- respeito à diferença e à diversidade étnica e cultural;
2- garantia de participação em todas as etapas de formulação, aplicação e avaliação das
políticas a eles destinados;

3- garantia de consulta, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, por meio de
suas instituições representativas, sobre medidas legislativas ou administrativas suscetíveis
de afetá-los diretamente;
4- realização de estudos sobre o impacto social, cultura e ambiental decorrente de atividades
que os afetem;
5- incentivo ao respeito e à preservação e manutenção de seus conhecimentos tradicionais.

Tais princípios têm como referência a própria Constituição Federal (artigos 231 e 232), que
reconhece aos povos indígenas suas especificidades culturais e sociais bem como a legitimidade
de recorrer à justiça na defesa de seus direitos. A Constituição estabelece ainda a
responsabilidade da União na proteção de todos os bens indígenas, assim como estabelece, em
seu artigo 22, que “compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas”,
considerando ainda, em seu artigo 20, como bens da União “as terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios”.
Durante a década de 1990, a política indigenista buscou implementar as
disposições da Constituição, priorizando “a garantia de seus direitos constitucionais como
cidadãos brasileiros de realidade cultural diferenciada, a posse da terra, a defesa de condições
dignas de vida e a conquista de seu espaço político no seio do Estado e da nacionalidade.
Procuram atingir alguns objetivos: Direito à Terra; Proteção Social através de acesso a políticas
de saúde, assistência social e segurança alimentar; Acesso à Educação; Etnodesenvolvimento;
Participação político-social.” 6
A busca de novos caminhos levou a uma descentralização das ações, perdendo a
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, a hegemonia da ação indigenista no país. São exemplos
deste processo o fato de que a totalidade das ações de atenção à saúde da população indígena
estão hoje sob responsabilidade do Ministério da Saúde, assim como grande parte das ações de
educação passaram para a responsabilidade do Ministério da Educação. Este processo tem sido
objeto de avaliações. E, como aponta o GT Povos Indígenas, da Câmara de Política Social, em
seu relatório, a busca de um maior equilíbrio entre essas ações torna-se imprescindível e deve ter
como cerne “uma visão antropológica integrativa que permita a formulação de uma nova Política
Indigenista”. Este desafio se coloca também, hoje, para a Política de Assistência Social.
Por fim, cabe lembrar os avanços recentes na política e diagnósticos sobre povos
indígenas. Foi realizado, de 24 a 27 de novembro de 2003, o Fórum Nacional para Elaboração da
Política Nacional de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do
Brasil. O documento final do Fórum Nacional está anexo a este relatório. Entre 2004 e 2005, o
Governo Federal brasileiro instalou ainda dois Grupos de Trabalho Interministeriais para análise
da problemática indígena e apresentação de propostas. O primeiro foi o GT Povos Indígenas,
instituído pela Câmara de Política Social do Conselho de Governo, e já citado neste relatório. Este
GT funcionou de janeiro a junho de 2004. O segundo foi o GT Política Indigenista, constituído pela
Portaria Interministerial Nº 893, de 8 de novembro de 2004, tendo funcionado de julho a novembro
de 2005.
6

Relatório do Grupo Interministerial Povos Indígenas, Câmara de Política Social, 2004, p. 7.

Como forma de promover a articulação entre os diversos órgãos do Governo Federal foi
criada, pela Casa Civil da Presidência da República, através do Decreto Presidencial de 22 de
março de 2006, a Comissão Nacional de Política Indigenista – CNPI, com a finalidade de elaborar
anteprojeto de lei para criação do Conselho Nacional de Política Indigenista, que deverá integrar a
estrutura do Ministério da Justiça. Além desta atribuição, cabe ainda a esta Comissão:
- acompanhar e colaborar na organização e realização da 1ª Conferência Nacional de
Política Indigenista;
- propor diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da política nacional indigenista,
bem como estratégias de acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações
desenvolvidas pelos órgãos da administração pública federal, relacionadas com a
área indigenista;
- apoiar e articular os diferentes órgãos e estruturas responsáveis pela execução das
ações dirigidas às populações indígenas, acompanhando a execução orçamentária
dessas ações no âmbito do Plano Plurianual 2004-2007;
- propor a atualização da legislação e acompanhar a tramitação de proposições e
demais atividades parlamentares relacionadas com a política indigenista;
- incentivar a participação dos povos indígenas na formulação e execução da política
indigenista do Governo Federal; e
- apoiar a capacitação técnica dos executores da política indigenista.

Cabe lembrar ainda que o Congresso Nacional criou, no mês de abril, uma Comissão
Temporária com o objetivo de “Examinar as proposições em trâmite com respeito à temática e
elaborar diagnóstico da situação”, visando defender os direitos indígenas no país.

2- As Políticas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome voltadas aos
Povos Indígenas no País7

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS vem desenvolvendo
políticas de inclusão social voltadas aos Povos Indígenas a partir dos seguintes eixos de atuação:
Transferência de Renda com Condicionalidades – Programa Bolsa Família; Ações no âmbito da
Segurança Alimentar e Nutricional, de Combate à Fome e à Desnutrição, Articulação Institucional
e Parcerias e Assistência Social;
No âmbito das políticas de transferência de renda e de segurança alimentar, o MDS vem
desenvolvendo ações direcionadas aos povos indígenas. Em novembro de 2005, haviam 28.914
famílias indígenas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, sendo que destas, 19.091
estavam recebendo benefícios do Programa Bolsa Família. Ainda em 2005, foram distribuídas
277.176 cestas de alimentos beneficiando 38.162 famílias em 20 Estados. Está em andamento
avaliação do impacto das cestas de alimentos do ponto de vista da composição nutricional e das
características culturais e regionais. A meta, nesta ação, é a de inclusão de todas as famílias
indígenas identificadas pela FUNAI e pela FUNASA com incidência de desnutrição.
O MDS desenvolve ainda, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o Programa
Carteira Indígena. Este programa apóia projetos de execução direta pelas comunidades indígenas
em produção sustentável de alimentos, beneficiamento e comercialização da produção agrícola,
artesanal e agroextrativista, bem como a revitalização de práticas e saberes tradicionais. Os
recursos aplicados em 2005 foram no valor total de R$ 7.771.102,92, aplicados em 203 projetos
aprovados, e beneficiando 11.579 famílias, abrangendo cerca de 60 etnias diferentes, em 17
estados brasileiros.

Cerca de 89% destes projetos foram apresentados por associações

indígenas e, em sua maior parte, estão focados na produção de alimentos.

122 estão em

execução e 11 já foram executados. Quanto aos recursos aplicados em 2006, já foram pactuados
três milhões de reais, sendo este o recurso para a carteira indígena operar este ano visando a
continuidade das ações.
No âmbito da Assistência Social, destacam-se o Programa de Atenção Integral à Família –
PAIF, o Benefício de Prestação Continuada – BPC, o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil – PETI, o Projeto Agente Jovem e o Programa Combate ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. As iniciativas desenvolvidas no âmbito dos CRAS, e em especial o
PAIF, são o tema deste relatório, sendo objeto da próxima sessão deste documento. Quanto ao
PETI, foram atendidas, no ano de 2005, 629 crianças indígenas, dentre elas 329 em Mato Grosso
do Sul e 174 na cidade de Dourados. Sobre os demais programas implementados pela
Assistência Social, não há dados que permitam identificar a população indígena beneficiada.
7

Esta sessão do relatório tem como base o documento “A atuação do MDS junto às comunidades remanescentes de
quilombos”, apresentado pelo MDS ao GT/CNAS.

São enumeradas, a seguir, as ações desenvolvidas e em vias de desenvolvimento pelo
Departamento de Proteção Social Básica –DPSB/SNAS, no âmbito da questão indígena, em
2005:
(i) Elaboração do GUIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
DO SUAS Nº1 (aos gestores e técnicos), incluiu considerações voltadas às comunidades
tradicionais.
(ii) Realização de uma Oficina de Capacitação para o(s) técnico(s) da Proteção Social
Básica que prestam atendimento e acompanhamento aos municípios e assessores. Nesta
ocasião, foi feita uma sensibilização para intervenção em povos e comunidades
etnicamente diferenciadas.

Em 2006, buscando potencializar as ações já em curso, o DPSB elaborou um plano de
ação onde foram listados os seguintes pontos:
(i) Realizar o monitoramento, avaliação e acompanhamento do Programa de Apoio Integral
à Família - PAIF e Centros de Referência em Assistência Social - CRAS dos 59 municípios
com presença de Povos Indígenas;
(ii) Realizar o acompanhamento e monitoramento da estruturação dos 10 Centros de
Referência em Assistência Social/CRAS em Terras Indígenas;
(iii) Estimular a capacitação de gestores e técnicos (federais, estaduais e municipais), em
noções básicas de antropologia, para potencializar o atendimento dos serviços, programas
e projetos da Assistência Social junto a povos etnicamente diferenciados, no âmbito das
especificidades de cada povo ou comunidade;
(iv) Capacitar municípios onde haja comunidades indígenas e quilombolas dentro de seu
território, para que o CRAS da sede do município atenda, com a devida propriedade, às
populações indígenas e quilombolas de suas regiões;
(v) Regular serviços da Proteção Social Básica destinados aos Povos Indígenas no âmbito
do SUAS, a partir da identificação do conjunto de diretrizes e normas já existentes com
relação a eles. Este trabalho será desenvolvido por duas consultoras da UNESCO, no
primeiro semestre de 2006;
(vi) Desenvolver campos que definam indicadores dentro do sistema de informação SUAS
WEB, considerando os dados sobre usuários, serviços e gestão do SUAS voltados às
especificidades dos Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas, como estratégia de
monitoramento do atendimento a essas populações;

3 - Proteção Social Básica de Assistência Social: O Programa de Atenção à Família –PAIF e
o Centro de Referência da Assistência Social -CRAS

3.1.- A Proteção Social Básica de Assistência Social 8
A Política Nacional de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas
setoriais, considerando as desigualdades sócio-territoriais, visando seu enfrentamento, a garantia
dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender contingências sociais e a
universalização dos direitos sociais.
A Proteção Social Básica, prevista na Política Nacional de Assistência Social, tem como
objetivo prevenir

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e

aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Seus serviços e programas
destinam-se à população em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação
e/ou fragilidade de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações
raciais, etárias, étnicas, de gênero, por deficiência, dentre outras).
O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública estatal
responsável pela oferta de serviços continuados de proteção social básica de assistência social às
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Constitui a unidade efetivadora da
referência e contra-referência do usuário na rede socioassistencial do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS e de referência para os serviços das demais políticas públicas.
Considerado a “porta de entrada” dos usuários da rede de proteção social básica do
SUAS, o CRAS deve ser instalado próximo do local de maior concentração de famílias em
situação de vulnerabilidade. Para fins de partilha dos recursos da União, a Norma Operacional
Básica de Assistência Social (NOB-SUAS) estipulou o número mínimo de CRAS de acordo com o
porte do município. Estipulou, ainda, de acordo com as dimensões do território do município, o
número máximo de famílias referenciadas pelos CRAS9, a saber:
1

Pequeno Porte I – município de até 20.000 habitantes/5.000 famílias – mínimo de 1

CRAS para até 2.500 famílias referenciadas; capacidade de atendimento de até 500
famílias/ano
1
2
8
9

Pequeno Porte II – município de 20.001 a 50.000 habitantes/de 5.000 a 10.000

Esta sessão do relatório tem como base o documento “A atuação do MDS junto às comunidades remanescentes de
quilombos”, apresentado pelo MDS ao GT/CNAS.
O número de “famílias referenciadas” a um determinado CRAS e, portanto, que vivem no território de abrangência
do CRAS, é definido de acordo com o porte e a taxa de vulnerabilidade do município.

famílias – mínimo de 1 CRAS para até 3.500 famílias referenciadas; capacidade de
atendimento de até 750 famílias/ano
2
3

Médio Porte – município de 50.001 a 100.000 habitantes/de 10.000 a 25.000

famílias – mínimo de 2 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas, com
capacidade de atendimento de até 1.000 famílias/ano.
4
5

Grande Porte - município de 100.001 a 900.000 habitantes/de 25.000 a 250.000

famílias – mínimo de 4 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas, com
capacidade de atendimento de até 1.000 famílias/ano.
6
Metrópole - município de mais de 900.000 habitantes/mais de 250.000 famílias –
mínimo de 8 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas, com capacidade de
atendimento de até 1.000 famílias/ano.
Desta forma, a instalação de um CRAS em um território está referenciada em um número de
famílias no território e significa a disponibilização de uma capacidade de atendimento a famílias
deste território por ano. O financiamento realizado pelo governo federal se refere, assim, não ao
número de famílias efetivamente atendidas, mas ao número de famílias referenciadas naquele
território e ao número de famílias que compõem a capacidade de atendimento daquele
equipamento.
O CRAS deve ofertar, por meio do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, serviços
para famílias e indivíduos que moram no território de abrangência deste, visando à prevenção de
riscos e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Deve prestar informação e
orientações para sua população referenciada, acompanhamento familiar, ofertar serviços
socioeducativos e de convivência, encaminhamento da população local para as demais políticas
públicas, bem como promover a articulação com a rede de proteção social local no que se refere a
direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância da exclusão social na produção,
sistematização e divulgação de indicadores da área de abrangência do CRAS, em conexão com
outros territórios.

3.2 –O atendimento do PAIF aos Povos Indígenas
Visando promover o acesso dos Povos Indígenas às unidades públicas de proteção básica
(Centros de Referência de Assistência Social/CRAS) e aos serviços, ações, benefícios, projetos e
programas nele desenvolvidos, com destaque para o Programa de Atenção Integral à
Família/PAIF, desde 2004, a Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS abriu a
possibilidade de co-financiar o PAIF em municípios que propuseram realizar um atendimento
prioritário a esta população em seus territórios. 59 municípios tiveram seus projetos aprovados
pelo MDS e assinaram convênios, passando a receber recursos para a implantação do Programa
de Atenção Integral às Famílias – PAIF. A tabela 1 apresenta a relação, por Estado, dos
municípios beneficiados, a quantidade de CRAS, a população referenciada no município e os
recursos alocados. Em 2004, os recursos repassados a estes 59 municípios somaram um total de
R$ 2.268.000,00.

TABELA 1 - Municípios que receberam co-financiamento para o PAIF em 2004, por meio de
convênio para atendimento prioritário à população indígena

2004
QTDE Nº
N.º UF Município

DE

DE

FAMÍLIAS

CRAS ATENDIDAS

RECURSOS/ANO VALOR/
(R$)

MÊS SAC

VALOR/ANO
SAC
JULHO/DEZ

1 AC Mancio Lima

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

2 AM Alvarães

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

3 AM Amaturá

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

4 AM Anamã

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

5 AM Atalaia do Norte

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

6 AM Autazes

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

7 AM Barcelos

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

8 AM Barreirinha

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

9 AM Beruri

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

10 AM Boca do Acre

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

11 AM Borba

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

12 AM Careiro

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

13 AM Careiro Várzea

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

14 AM Humaitá

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

15 AM Itacoatiara

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

16 AM Itamarati

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

17 AM Japurá

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

18 AM Jutaí

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

19 AM Manicoré

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

2004
QTDE Nº
N.º UF Município

DE

DE

FAMÍLIAS

CRAS ATENDIDAS

RECURSOS/ANO VALOR/
(R$)

MÊS SAC

VALOR/ANO
SAC
JULHO/DEZ

20 AM Santa Isabel do Rio Negro 1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

21 AM Tabatinga

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

22 AP Pedra Branca do Amapari1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

23 BA Porto Seguro

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

24 CE Acarau

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

25 CE Itarema

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

26 CE Pacatuba

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

27 MS Bela Vista

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

28 MS Brasilândia

1

300

108.000,00

9.000,00

54.000,00

29 MS Eldorado

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

30 MS Itaporã

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

31 MS Japorâ

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

32 MS Maracaju

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

33 MS Miranda

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

34 MS Paranhos

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

35 MS Sidrolândia

1

300

108.000,00

9.000,00

54.000,00

36 MT Barra dos Bugres

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

37 MT Diamantino

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

38 MT Paranatinga

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

39 MT Peixoto de Azevedo

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

40 MT Santa Terezinha

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

41 PA Bom Jesus do Tocantins 1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

42 PE Águas Belas

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

43 PE Buíque

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

44 PR Chopinzinho

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

45 PR Coronel Vivida

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

46 PR Diamante D'Oeste

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

47 PR Espigão Alto do Iguaçu

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

48 PR São Miguel do Iguaçu

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

49 ROAlto Alegre do Parecis

1

300

108.000,00

9.000,00

54.000,00

50 ROBuritis

1

300

108.000,00

9.000,00

54.000,00

51 ROJaru

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

52 ROMirante da Serra

1

300

108.000,00

9.000,00

54.000,00

2004
QTDE Nº
N.º UF Município

DE

DE

FAMÍLIAS

CRAS ATENDIDAS

RECURSOS/ANO VALOR/
(R$)

MÊS SAC

VALOR/ANO
SAC
JULHO/DEZ

53 ROSão Felipe D'oeste

1

300

108.000,00

9.000,00

54.000,00

54 RR Alto Alegre

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

55 RR Caracaraí

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

56 RR Iracema

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

57 RR São Luís do Anauá

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

58 RS Liberato Salzano

1

200

72.000,00

6.000,00

36.000,00

59 SP Itariri

2

400

144.000,00

12.000,00 72.000,00

TOTAL

60

12.600

4.536.000,00

378.000,002.268.000,00

Fonte: SNAS/MDS – valores correntes repassados.

Esses municípios continuaram a receber tais recursos durante os anos de 2005 e 2006,
seguindo, contudo, novas regras definidas pela Política Nacional e pela NOB/SUAS 2005. Esses
serviços passaram a ser de caráter continuado, não mais obedecendo a regra de convênios. Tais
ações passaram a ser financiadas por meio de repasses diretos entre o Fundo Nacional de
Assistência Social e os respectivos Fundos Municipais. Estes repasses foram instituídos em 2005
para o conjunto dos municípios brasileiros e representaram o início da nova modalidade de
financiamento federal nas ações de Assistência Social, consolidada com a aprovação da nova
Política Nacional de Assistência Social - PNAS10. Com a nova sistemática, o conjunto de recursos
transferidos para um município na forma de convênios para ações classificadas como de proteção
social básica foram reunidos sob a rubrica do Piso Básico Fixo. 11
Desta forma, os 59 municípios que recebiam recursos via convênio para atendimento
preferencial à população indígena pelo PAIF, tiveram mantidos tais recursos federais para os anos
de 2005 e 2006, agora repassados por meio do Piso Básico Fixo

12

, como pode ser visto na

tabela 1 do anexo.
Cabe lembrar que a partir de 2005, não cabe mais a prestação de contas específicas do
uso dos recursos. A prestação de contas para os recursos repassados na forma de pisos segue
nova sistemática, regulada pela Portaria 459, de 9 de setembro de 2005 (alterada pela Portaria nº
10

A nova PNAS foi aprovada pelo CNAS em setembro de 2004. O texto da nova política se encontra disponível no
site do CNAS.
11
A Portaria nº 442, de 26/08/05, que regulamenta os pisos da proteção social básica estabelecidos pela NOB –
SUAS, sua composição e as ações financiadas, define, no art. 3º, que o valor do Piso Básico Fixo, co-financiado pela
União, é de R$1,80, por mês, por família referenciada. No art. 4º, a mesma Portaria elenca ações a serem ofertadas
exclusivamente pelos CRAS. No § 2º deste artigo, autoriza-se o desenvolvimento de ações e serviços de modo
complementar e exclusivamente no território de abrangência do CRAS, co-financiadas por meio do Piso Básico Fixo.
12

Os Pisos de Proteção Social foram instituídos pela PNAS e regulamentados pela NOB-Suas. O texto da NOB-Suas
se encontra disponível no sítio http://www.mds.gov.br/conselhos/conselho01.asp.

33 de 27 de janeiro de 2006) que dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do cofinanciamento federal das ações continuadas da assistência social e sua prestação de contas, por
meio do SUAS Web, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Cabe lembrar mais uma vez que a instalação de um CRAS significa a disponibilização de
uma capacidade de atendimento a famílias de um território referenciado. Desta forma, na tabela 2,
os dados apresentados na coluna que indica o número de famílias referenciadas não corresponde
ao número de famílias efetivamente atendidas, e sim ao número de famílias que compõem a
capacidade de atendimento daquele equipamento.
Em 2005, a SNAS deu início a uma nova ação, realizando um processo de seleção de 10
projetos, a serem contemplados com recurso para construção de CRAS em Terras Indígenas. A
pactuação de R$ 1,5 milhão feita na CIT pretendeu incentivar o atendimento socioassitencial aos
povos indígenas no interior das aldeias, aproximando destes o Programa de Atenção Integral à
Família, que muitas vezes são impossibilitados de acessar o serviço por viverem afastados da
sede do município.
A Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS enviou, em 8 de setembro de 2005,
Ofício Circular aos Secretários(as) Estaduais de Assistência Social, informando “os critérios para a
apresentação de projetos, pelos municípios, para construção de CRAS em terras indígenas” (em
anexo neste relatório). Este ofício foi ainda divulgado durante as capacitações e pelo portal do
MDS. Foram apresentados 92 projetos. Os processos foram instruídos e pontuados pela equipe
do Departamento de Proteção Social Básica - DPSB e pelo “GT de Populações Tradicionais do
MDS” (que conta com representantes da SNAS/DPSB, SAIP, SENARC, SAGI e SESAN). Foi
emitido parecer da Engenharia e Arquitetura (engenheiros e arquitetos da FUNAI e MDS) e
verificada situação de habilitação dos municípios.
A tabela 2 apresenta os municípios que tiveram seus projetos aprovados, informando ainda
a etnia e a terra indígena beneficiadas, a situação fundiária, a localização e os recursos
destinados.

Tabela 2 - Municípios que receberam recursos federais para Construção de CRAS em terras
indígenas (2005)
UF MUNICÍPIO

ETNIA

TERRA-

SITUAÇÃO

INDÍGENA FUNDIÁRIA

LOCALIZAÇÃO

VALOR ( R$)

DOS CRAS

CUSTEIO
(R$)

(TI)
MS DOURADOS Guarani-

Dourados

regularizada

Dentro da TI

150.000,00

30.000,00

Fora da TI

150.000,00

30.000,00

Kaiowá
CE ITAREMA

Tremembé Tremembé confirmada

de
Almofala
BA PORTO

Pataxó

SEGURO

Barra

regularizada

Dentro da TI

150.000,00

30.000,00

Dentro da TI

150.000,00

30.000,00

141.173,09

28.234,50

143.277,71

28.655,50

Dentro da TI

150.000,00

30.000,00

confirmada

Fora da TI

150.000,00

30.000,00

Velha

PR LONDRINA

Kaingang

Apucarana regularizada

BA PRADO

Pataxó

Águas

regularizada

Belas
CE AQUIRAZ

Jenipapo-

Lagoa

Kanindé

Encantada

SE PORTO DA Xocó
FOLHA

da delimitada

Caiçara/Ilh regularizada
a de São
Pedro

AL

PALMEIRA

Xukuru-

Xukuru-

DOS ÍNDIOS Kariri

Kariri

PE CABROBRÓ Truká

Truká

regularizada

Dentro da TI

150.000,00

30.000,00

PB BAHIA

Potiguara

regularizada

Dentro da TI

150.000,00

30.000,00

DA Potiguara

TRAIÇÃO
Fonte: DPSB/SNAS/MDS
3.3. A presença do PAIF em municípios onde existe população indígena
Além dos municípios que se propuseram a realizar atendimento prioritário às populações
indígenas por meio do PAIF, a SNAS identificou aqueles municípios que receberam cofinanciamento do PAIF e que contam com a presença, em seu território, destas comunidades. A
tabela 3 apresenta o número destes municípios por porte e quantidade de CRAS. A listagem
completa destes municípios se encontra no anexo I deste relatório.

Tabela 3: Número de municípios por porte co-financiados pelo Paif e número de CRAS
em 2005, segundo presença de população indígena
PORTE

QTDE DE MUNIC. QTDE DE CRAS

Metrópole

3

49

Grande

14

42

Médio

17

27

Pequeno II

53

62

Pequeno I

87

91

TOTAL GERAL

174

271

Fonte: SNAS/MDS

Em que pese não haver um comprometimento formal, estes municípios deveriam, por meio
do PAIF, atender também populações indígenas. Visando também apoiar estes municípios, o Guia
de Orientação Técnica - SUAS n. 1 - Proteção Social Básica de Assistência Social traz referência
ao trabalho com famílias indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Orienta que
estes municípios realizem interlocução com as comunidades, suas lideranças e com órgãos
estatais responsáveis pela questão indígena, e sugere que seja feita adequação metodológica
necessária para a realização do trabalho com estas comunidades, sem avançar, contudo, na
natureza desta adequação.
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As mudanças referentes a responsabilidades sobre a saúde indígena iniciam com a
instituição do Sistema Único de Saúde – SUS. Logo após a publicação das Leis 8.080 e 8.142 em
1990, o Decreto Presidencial Nº 23, de fevereiro de 1991, transferiu para o Ministério da Saúde a
responsabilidade pela coordenação das ações de saúde, a Coordenação de Saúde do índio –
COSAI, subordinada ao Departamento de Operações – DEOPE, da Fundação Nacional de Saúde,
com atribuição de implementar o novo modelo de atenção à saúde indígena.
Mas, de fato, até 1999, a prestação de serviços de saúde à população indígena estava a
cargo da FUNAI. Foi a partir desta data que o Ministério da Saúde passou a assumir a oferta
destes serviços, considerando de sua responsabilidade a gestão da saúde pública a toda a
população brasileira, e reconhecendo o direito social ao pleno usufruto destes serviços também
aos povos indígenas. A prestação de serviços de saúde para os povos indígenas se dá hoje no
âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS, garantindo maior profissionalização do atendimento
prestado, ampliação da cobertura nos diversos níveis de complexidade e aumento nos
investimentos destinados a esta população.
Em que pese ser realizada no âmbito do SUS, esta política é, contudo, operada por meio
de um subsistema específico: o subsistema de saúde indígena. A atenção à saúde dos povos
indígenas é considerada dever da União e responsabilidade da esfera federal. A normatização e a
coordenação das suas ações é atribuição do Ministério da Saúde, estando sua execução a cargo
da Fundação Nacional de Saúde - Funasa. A orientação geral emana da Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, aprovada em 2002, e está submetida ao controle social
do Conselho Nacional da Saúde.
O Subsistema de Saúde Indígena opera por meio de uma estrutura descentralizada e de
base territorial, formada pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI, criados pela Lei
Arouca – Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999. A distribuição dos DSEI no território nacional
está organizada no país em número de 34 DSEIs, que gradualmente estão assumindo as ações
de saúde indígena no país, podem ser vistos no mapa 1, em anexo. Os Distritos não cobrem
territórios de tamanhos equivalentes. Ao contrário, seus territórios são definidos a partir de
considerações, ao mesmo tempo, geográficas, antropológicas e de acesso aos serviços de saúde
pelos povos indígenas. De acordo com a Funasa, a definição territorial dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas, leva em conta, atualmente, os seguintes critérios de organização: (a)
população, área geográfica e perfil epidemiológico; (b) vias de acesso aos serviços instalados na
localidade e à rede regional do SUS; (c) relações sociais entre os diferentes povos indígenas do
território e a sociedade de entorno; (d) distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas –
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Esta sessão do relatório tem como base o documento da FUNASA, “Nota Técnica nº 045 de 2006; Departamento
de Saúde Indígena”.

que não coincide necessariamente com os limites de estados e municípios onde estão localizadas
as terras indígenas; e (e) disponibilidade de serviços, recursos humanos e infra-estrutura nos
serviços de retaguarda.
Os Distritos Sanitários são compostos por diferentes unidades de serviços: Postos de
saúde, Pólos-base e Casas de saúde do Índio. Cada aldeia deve ter um posto de saúde, que
conta com o trabalho de um agente indígena de saúde e de um agente indígena de saneamento14.
Os Postos de saúde devem estar vinculados a um Pólo-base, que contam com equipes
multidisciplinares de saúde. Por sua vez, a Casa de saúde apóia as atividades de atendimento de
média e alta complexidade, promovendo serviços de apoio aos pacientes encaminhados à rede
do Sistema Único de Saúde como alojamento, alimentação, marcação de consultas e exames ou
de internação hospitalar e assistência de enfermagem, além de garantir o acompanhamento dos
pacientes e o seu retorno às suas comunidades, acompanhados das informações sobre o caso.
A atenção à saúde indígena pressupõe ainda que as unidades de saúde do SUS nos
municípios envolvidos estejam adequadas para prestar atendimento de serviços de maior
complexidade aos povos indígenas. Este atendimento deve ter caráter especial, considerando as
especificidades culturais destes povos, e a recusa ao desempenho deste atendimento deve ser
considerado como ilícito. Para a garantia dessa atenção, as unidades de referência contam com o
Incentivo à Atenção Hospitalar, Ambulatorial e de Apoio Diagnóstico à População Indígena.
Existem atualmente 717 Postos de saúde, 297 Pólos-base e 54 Casas de saúde do Índio.
O atendimento de média e alta complexidade é realizado por uma rede de 362 hospitais de
referência estadual e municipal do Sistema Único de Saúde.
Este modelo diferenciado de atenção à saúde indígena, sob a coordenação do Ministério
da Saúde e operado pela FUNASA, tem contado com amplo apoio dos mais importantes atores
desta política, que tem sido manifestado, por exemplo, nas Conferências Nacionais de Saúde
Indígena (2001 e 2006) e no Fórum Nacional para Elaboração da Política Nacional de Segurança
Alimentar e Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil (2003). A construção do
Subsistema de Saúde Indígena, “que mantém na esfera federal a responsabilidade sanitária nas
terras indígenas, é prova da flexibilidade e capacidade do SUS de desenvolver soluções de
equanimidade para a atenção a uma população diferenciada.”15
Esta afirmação pode encontrar apoio nos resultados observados em indicadores que refletem
as condições de saúde da população indígena. Serão aqui citados apenas dois: Redução da
mortalidade infantil e da mortalidade geral. De 1998 em diante, houve constante redução dos
indicadores de mortalidade infantil, saindo de 96,8/1000 nascidos vivos (nv) naquele ano para
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Estão atuando em suas comunidades 4.751 agentes indígenas de saúde, e 987 Agentes Indígenas de
Saneamento, capacitados pelo Ministério da saúde e supervisionados pelos profissionais das equipes multidisciplinares
de saúde indígena. Ver à respeito Nota Técnica nº 045 de 2006, do Departamento de Saúde Indígena da Funasa.
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57,2/1000nv em 2001; 55,7/1000nv em 2003 e 50,85/1000nv em 2005 (indicadores ainda
bastante elevados em comparação ao indicador nacional de 24.3/1000 nascidos vivos em 2003).
O Coeficiente de Mortalidade Geral que era de 12,8/1000 em 1998, atingiu em 2001 o patamar de
6,1/1000, em 2003, de 5,03/1000 e em 2005, de 4,6/1000.
Por fim, cabe chamar a atenção sobre os mecanismos e instâncias responsáveis pela
participação e controle social no âmbito da política de saúde indígena, apresentado no Quadro 1.
QUADRO 1 - Participação e Controle Social no âmbito da Política de Saúde Indígena

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS
Conferência temática, parte integrante das Conferências Nacionais de Saúde, criadas
pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, é realizada a cada quatro anos e é a
instância máxima de controle social. De caráter deliberativo, têm composição paritária
entre usuários e prestadores de serviço/trabalhadores de saúde.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
Criado pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Possui um representante indígena
indicado pela Comissão Intersetorial de Saúde do Índio. De caráter deliberativo para o
Sistema Único de Saúde.
COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Resolução CNS/MS No.293, do Conselho Nacional de Saúde, de 08 de julho de 1999.
Comitê consultivo permanente do Conselho Nacional de Saúde – CNS.

COMITÊ CONSULTIVO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS
As Portarias 069/2004/GM/MS e 741/GM, de 23/04/2004, respectivamente criam e
ampliam o Comitê Consultivo da Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, de
caráter consultivo, composto por representantes de gestores, usuários e prestadores
de serviço/trabalhadores de saúde, inclusive com representações do CONASS e
CONASEMS.
CONSELHOS DISTRITAIS DE SAÚDE INDÍGENA16
Criados pelo Decreto 3156 de 27 de agosto de 1999. De caráter deliberativo (Portaria
MS 254 de 31 de janeiro de 2002), têm composição paritária entre usuários e
prestadores de serviço/trabalhadores de saúde.
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“Nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas existem os Conselhos Distritais de Saúde, constituídos de acordo com a Lei nº
8.142/90, observando em sua composição a paridade entre usuários e prestadores de serviços, com a competência de aprovar os
planos distritais de saúde e avaliar a prestação de serviços.” (Nota Técnica nº 045 de 2006; Departamento de Saúde Indígena,
Funasa).

CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE INDÍGENA17
Criados pelo Decreto 3156 de 27 de agosto de 1999. De caráter consultivo ao
Conselho Distrital, têm composição majoritária por membros das comunidades
indígenas a que estão vinculados.

FÓRUM DOS PRESIDENTES DE CONSELHOS DISTRITAIS DE SAÚDE INDÍGENA
Instituído pela Portaria Nº Reúne os 34 Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde
Indígena para discussão da dinâmica do controle social e da implementação da
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE
A Lei 9.836 de 23 de setembro de 1999 faculta a participação das populações
indígenas nestes organismos colegiados de formulação, acompanhamento e
avaliação das políticas de saúde. De caráter deliberativo, têm composição paritária
entre usuários e prestadores de serviço/trabalhadores de saúde.
Fonte: Departamento de Saúde Indígena, Funasa

5- PAIF e CRAS para Populações Indígenas: o debate em torno de uma experiência
Seções anteriores apresentaram dados referentes às iniciativas e ao financiamento federal
disponibilizado para a consolidação do PAIF em municípios que visavam organizar atendimento
prioritário a populações indígenas, assim como para instalação de CRAS-indígenas. Para fins de
uma primeira avaliação destas atividades, o GT realizou reuniões públicas que contaram com a
presença de representantes de órgãos públicos - SNAS/MDS, SAIP/MDS, FUNAI, FUNASA,
Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados,
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - e de instituições especializadas - ABA e CIMI. Contaram
ainda com representantes de entidades indígenas: a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil,
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste de Minas Gerais e Espírito Santo e
Warã Instituto Indígena Brasileiro. A lista completa dos participantes das reuniões está no anexo II
deste relatório.
A segunda reunião pública promovida pelo GT “comunidades indígenas e quilombolas” do
CNAS contou também com a presença da gestora municipal de Barra do Bugres (Mato Grosso),
Sandra Maria Ferraz de Miranda. A convite do GT, a gestora municipal apresentou um relato da
experiência que vem sendo desenvolvida pelo PAIF em seu município no atendimento à
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“Os Conselhos Locais de Saúde são constituídos pelos representantes das comunidades indígenas da área de abrangência
dos Pólos-Base, podendo ser lideranças tradicionais, professores indígenas, Agentes Indígenas de Saúde e outros. Os representantes
são escolhidos pelas comunidades da região com indicação formal pelo chefe do Distrito.”(idem).

população indígena. O relato completo da gestora está reproduzido no anexo IV deste relatório.
Esta sessão traz os resultados das discussões realizadas pelo GT - incluindo aqueles
suscitados pela experiência apresentada e debatida do município de Barra do Bugres - assim
como de reuniões das quais o GT participou, organizadas segundo os temas que se destacaram
como estratégicos para a consolidação do atendimento da população quilombola pela política de
Assistência Social.

5.1. Instalação e atuação dos CRAS

Instalação
Com relação ao processo de instalação de CRAS para atender a população indígena, o
debate realizado reforça a convicção de que este tema deve continuar a ser objeto de amplas
discussões. Entre as várias questões que vêm sendo elencadas, destacam-se as que dizem
respeito à sua localização e às populações a serem beneficiadas.
O atendimento à população indígena vem sendo ofertado através de CRAS instalados em
área indígena (os chamados CRAS - indígenas) e através de CRAS urbanos, com atendimento
preferencial ou inclusivo a esta população. No caso dos CRAS - indígenas, entende-se que seu
objetivo seja o de atender exclusivamente à população que habita em área indígena, seguindo o
modelo da FUNASA, que tem como missão exclusiva atender à população que vive em território
específico. Contudo, esta população pode (e freqüentemente está) dividida em mais de uma
aldeia e, no caso de certos municípios, em mais de uma terra indígena e/ou em mais de uma
etnia. A escolha do local de instalação pode significar o surgimento ou o acirramento de
rivalidades entre grupos ou etnias, e mesmo dificultar ou até impedir que uma parte desta
população possa vir a ser atendida pelos serviços ali propostos. De fato, o reconhecimento da
existência de tensões - algumas com fortes raízes históricas - entre comunidades indígenas,
precisa ser reconhecido e bem considerado quando do processo de escolha de local para a
instalação deste equipamento.
Foram, assim, questionadas as vantagens em haver CRAS operando dentro de área indígena,
considerando-se que, muitas vezes, pode ser mais eficiente ter o CRAS instalado fora daquela
área, favorecendo algumas abordagens, ampliando o atendimento dos índios da região e
minimizando rivalidades. A opção por locais fora das terras indígenas pode indicar a instalação
dos CRAS dentro dos núcleos urbanos associada à estratégia de permanente deslocamento das
equipes e dos serviços, assim como pode apontar para o uso, nas aldeias, de outras instalações
ali já existentes. O que parece importante é o efetivo debate sobre os locais mais adequados,

visando a máxima ampliação do acesso e a qualidade do atendimento realizado.
No caso do atendimento em área indígena, se coloca ainda a questão do reconhecimento da
posse da terra. Segundo o MDS, o equipamento (CRAS) deve ser instalado em terras
regularizadas. Nestas terras, entretanto, segundo os especialistas e representantes indígenas, se
encontram situações sociais de menor vulnerabilidade do que naquelas ainda não regularizadas.
Neste sentido, alerta-se que é importante definir com melhor clareza o que é “terra indígena
regularizada” e o que seria “povos indígenas aldeados”. A preocupação deve ser a de evitar o
risco de criarem-se programas inclusão social, via política de Assistência Social, que acabem por
excluir os mais necessitados. Este poderia ser o caso se a instalação de CRAS se limitar às áreas
demarcadas. No Nordeste, por exemplo, a grande maioria das terras não está demarcada.
Lembrar ainda, neste debate, que para fazer face a tal desafio, alguns programas implementados
pelo Governo Federal já começam a flexibilizar estas exigências, como é o caso dos Projetos
Demonstrativos dos Povos Indígenas - PDPI/MMA e da Carteira Indígena – MDS/MMA.
Considerou-se, por fim, essencial que os CRAS sejam instalados em regiões de maior
carência. E não é difícil identificar a população indígena em situação de carência. Os índios mais
carentes estão onde as terras indígenas não estão demarcadas: no Sul, Sudeste, Nordeste e
Mato Grosso do Sul. Essas comunidades precisam também de ações emergenciais, e em
especial as referentes à segurança alimentar.

Atuação dos CRAS
O governo federal, como já foi visto, tem trabalhado com dois tipos de financiamento visando
dar acesso à população indígena aos CRAS e aos programas aí desenvolvidos: o que visa apoiar
municípios que pretendem atender prioritariamente aos povos indígenas em seu território e o que
se dirige à implantação de CRAS em terras indígenas. No primeiro caso, o financiamento
destinou-se ao PAIF, a ser desenvolvido em CRAS já existentes ou em processo de implantação.
No segundo caso, os recursos federais visam a instalação do espaço físico, chamado de
equipamento. Nos dois casos, contudo, cabe atualmente ao município determinar as ações que ali
serão desenvolvidas. O gestor municipal deve seguir a regulamentação geral do MDS quanto ao
funcionamento geral dos CRAS, ou do PAIF, que aponta as ações que podem ou devem ser
desenvolvidas. Mas cabe à equipe técnica do município definir a linha de trabalho para efetivar a
inclusão da população indígena na Política de Assistência Social. Para isso, eles deverão buscar
apoio na FUNAI e na FUNASA, que estão organizados regionalmente, conforme indicado no Guia
de Orientação Técnica - SUAS n. 1 - Proteção Social Básica de Assistência Social.
Contudo, a complexidade do trabalho social junto a esta população indica a necessidade de
maior debate e de regulamentação das atividades a serem desenvolvidas. Vários temas precisam
ser objeto de aprofundamento, de forma a ensejar um trabalho mais qualificado e a melhor
integrar a ação da Assistência Social ao esforço de estruturação de uma nova política indigenista
no Brasil. Um primeiro tema a ser aprofundado diz respeito ao próprio conceito de vulnerabilidade.
O CRAS é um espaço de oferta do serviço de atenção integral à família e de outros serviços da
atenção social básica como serviços voltados para jovens, para famílias de crianças pequenas ou

para idosos. A proteção social básica oferecida pela política de Assistência Social tem como
objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições,
e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Ao se falar em proteção social básica
para a população indígena, parece, entretanto, relevante ampliar a reflexão sobre o que significam
situações de vulnerabilidade social. Estas comunidades mantêm características próprias no que
diz respeito à integração social de seus membros, num contexto social bastante distante do
representado pelo conceito de vulnerabilidade proposto para populações urbanas ou
metropolitanas ou expresso no índice de vulnerabilidade proposto pela Nob-Suas.

Paralelamente, o adequado atendimento nos serviços operados nestes CRAS, depende de
uma melhor qualificação técnica do trabalho e das equipes responsáveis. O escopo do trabalho
junto a estas comunidades é dotado de grande complexidade, em função das formas
diferenciadas de organização social. Neste sentido, as equipes devem lidar, por exemplo, com
distintos formatos de famílias, de organização das atividades produtivas ou de divisão sexual do
trabalho. O cuidado no sentido promover o respeito a valores culturais e a práticas sociais
distintas, evitando intervenções que fragilizem a regulação social tradicional destas comunidades,
exige um amplo trabalho de qualificação técnica da intervenção, assim como uma adequada
capacitação e composição das equipes técnicas. O mesmo pode ser dito face aos processos
históricos de segregação e discriminação aos quais estas comunidades estão submetidas,
fenômenos que também precisam ser objeto de reflexão por parte das equipes técnicas, na
organização e planejamento de sua ação.

Quanto ao esforço em qualificar as ações e aprofundar a orientação técnica para os serviços
voltados a estas comunidades, alguns temas deverão ser objeto de mais amplas iniciativas.
Destacam-se, além da necessidade de fortalecimento de ações de capacitação das equipes, os
seguintes pontos: (i) maior integração entre as esferas de governo, em especial a federal e a
municipal; (ii) presença de profissionais de antropologia e/ou com formação indigenista nas
equipes;

(iii)

profissionalização

das

equipes

técnicas;

(iv)

ampliação

do

esforço

de

acompanhamento e avaliação dos trabalhos em curso.

Quanto ao primeiro ponto o MDS, como já foi visto, é responsabilidade do município cofinanciar e determinar as ações que ali serão desenvolvidas, definindo a linha de trabalho para
efetivar a inclusão desta população na Política de Assistência Social. A complexidade do trabalho
social junto a comunidades tradicionais exige, entretanto, uma maior integração e regulação entre
estas duas esferas de governo, visando à orientação e aprimoramento deste trabalho.

Quanto ao segundo ponto, a presença de profissionais com formação em antropologia e/ou

em indigenismo revela-se imprescindível e deve ser promovida. Discutiu-se, nas reuniões
promovidas pelo GT, sobre a melhor forma de integração do antropólogo ao trabalho desenvolvido
pelas equipes dos CRAS, concluindo-se que esta deveria ser realizada por meio de uma
assessoria ao gestor municipal, que poderia ser realizada individualmente, ou institucionalmente,
inclusive por meio das secretarias estaduais e de universidades.

Quanto ao terceiro ponto, a profissionalização das equipes técnicas implica ainda na
incorporação de profissionais em número suficiente e de forma estável. A atuação junto a esta
população não permite equipes terceirizadas, precárias, sem formação ou qualificação adequada.
Quanto ao quarto ponto, a SNAS ainda não tem avaliações sobre as experiências
desenvolvidas pelos municípios que receberam tais financiamentos (inclusive porque, no caso dos
10 CRAS indígenas, o recurso federal apenas começou a ser repassado). Ao mesmo tempo, os
debates promovidos pelo GT, ou nos quais o GT tomou parte, indicam que há um significativo
desconhecimento do que está sendo feito pela Assistência Social em área indígena. A divulgação
de experiências, a implantação de instrumentos de acompanhamento e a promoção permanente
de avaliação dos trabalhos em curso são etapas essenciais à consolidação da população indígena
como usuária dos serviços e benefícios da Assistência Social.
Ainda quanto à sua atuação, cabe destacar o novo contexto de dispersão das ações
indigenistas do Estado brasileiro e a necessidade de melhor definir o escopo da ação no campo
da Assistência Social. Sabe-se que o CRAS deve oferecer um conjunto diversificado de serviços.
Ele é um local de escuta e acolhimento de demandas em função de situações de vulnerabilidade
ou de ausência de outras políticas, e ainda um local de encaminhamentos - seja via informação
sobre direitos ou promoção de acesso a políticas - e de prestação de serviço. Considerou-se que
os CRAS podem promover trabalhos relevantes com mulheres, jovens, idosos, famílias ou
comunidades, e que pode ajudar a abordar os temas do alcoolismo, da dependência química, da
deficiência física e da saúde mental. Contudo, ainda não há clareza para os diferentes atores,
sobre as orientações do trabalho que deve ser realizado no CRAS. Há receio, por exemplo, que
as demandas que deveriam ser encaminhadas à FUNAI ou à FUNASA sejam encaminhadas para
os CRAS, que não terão condições de responder, em alguns casos como a própria FUNAI ou
FUNASA não tem tido. Neste caso, poderia haver uma fragmentação das demandas ou um
aumento de expectativas sem que sejam assegurados seus atendimentos. A nível institucional,
corre-se o risco tanto de desresponsabilização como de uma competição entre instituições, sem
que isso signifique necessariamente uma melhora do atendimento destas populações. É preciso
fomentar um acordo amplo, de escopo federal, para articular as diversas instituições e suas
ações, assim como promover, a nível local, a instituição de parcerias entre as equipes do CRAS,
da FUNASA, da FUNAI.
Por fim, cabe enfatizar a demanda pela ampliação de recursos físicos e financeiros para a
efetiva operação do PAIF junto a populações indígenas aldeiadas. Um exemplo desta
necessidade é dado pelo fato de que, para boa parte das equipes de CRAS, o atendimento a esta
população implica em deslocamentos físicos a locais de acesso precário, trazendo imperiosa
necessidade de meios de transportes adequados. Para outras equipes, é a longa duração dos

deslocamentos e o custo aí implicado que deve ser melhor avaliado.
5.2. Participação Social
A necessidade de que os trabalhos a serem realizados no âmbito dos CRAS sejam previa
e amplamente discutidos e divulgados junto às comunidades é um consenso já instituído no
campo da Assistência Social, em que pese as dificuldades observadas no processo de
implantação deste princípio. As discussões sobre os serviços dos CRAS nos municípios já
beneficiados devem, em muitos casos, ser aprofundadas, como demonstram os relatos de
situações onde existe o CRAS-indígena, mas a comunidade não tem informações de que aquele
equipamento deve lhes prestar serviços, mantendo-se distante do Centro de Referência.
A principal demanda apresentada pelos representantes indígenas presentes na reunião foi
a de que haja respeito à autonomia dos Povos Indígenas e comunicação direta com ela. A
consulta às comunidades indígenas é essencial para que os CRAS sejam instrumentos efetivos
de serviços em benefício desta população. A demanda por participação não se restringe ao
pedido de informação. É necessário aprimorar a escuta às comunidades quando do planejamento
da instalação e das atividades dos CRAS. Há situações onde houve impasse na definição do local
de instalação, sendo que a decisão final contraria as manifestações das aldeias. Os
representantes indígenas pedem que as políticas e ações não sejam pensadas “para os índios,
mas com os índios”. E apontam o sucesso do programa Carteira Indígena como derivado do
amplo processo de participação dos índios na definição da forma da ação pública.
Outro ponto importante para a reflexão diz respeito à relevância da participação das
lideranças indígenas em conselhos de políticas públicas. Dificuldades significativas têm sido
apresentadas - e devem ser avaliadas - nas tentativas destas lideranças se fazerem presentes em
conselhos municipais de educação e saúde, políticas públicas onde há recomendação para que
estas comunidades estejam presentes nas instâncias participativas de debate e deliberação. E,
em especial, é de grande riqueza e deve ser melhor apropriada no campo da Assistência Social, a
experiência de participação observada no seio da política de atenção à saúde indígena, como foi
citado anteriormente neste relatório.

5.3. Municipalização e Territorialidade
Segundo a orientação do MDS, em consonância com as diretrizes da PNAS, é a equipe do
município que vai efetivar a inclusão da população indígena na Política de Assistência Social. 18 O
MDS propõe que o município busque o apoio da FUNAI e da FUNASA, que estão organizados
regionalmente. Contudo, esta medida, assim como outras que visem à qualificação deste trabalho,
são iniciativas do gestor municipal, em que pese a orientação geral emanada do gestor federal.
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representantes indígenas no que diz respeito à sua aplicabilidade na promoção de acesso a
serviços dos povos indígenas. Viu-se, com preocupação, o fato do CRAS e dos programas ali
desenvolvidos para a população indígena estarem sob responsabilidade dos municípios,
considerando-se imprescindível que o Governo Federal esteja presente nas várias etapas do
processo de planejamento, desenvolvimento e acompanhamento da política e das ações.
De fato, é importante lembrar que se a municipalização, como processo democrático, é
avanço, também ela encontra seus limites. E no que se refere ao atendimento de populações
indígenas, ela tem se mostrado, muitas vezes, problemática. Esta é uma população que tem sido
objeto de ativo preconceito e discriminação por parte da sociedade local. As dificuldades de obter
reconhecimento no espaço público local têm levado estas populações a uma situação de
“invisibilidade” ou de exclusão no âmbito das políticas públicas locais. Objeto, não apenas das
diferenças culturais e de preconceitos com largas raízes históricas, esta população tem, ainda,
sido parte de conflitos que envolvem disputas de terra. Todas estas questões impõem a reflexão
sobre a municipalização das políticas sociais para estes Povos, e sobre o papel que aí deve
desempenhar o Governo Federal.
Contudo, em que pesem os problemas observados, o trabalho com e para a população
indígena precisa ser pensado com as autoridades e a sociedade local, abrindo espaço para o
reconhecimento e a legitimação das demandas destes povos e a necessidade de seu
atendimento. Mas é preciso que a atuação do Governo Federal seja ativa normatizado, orientado,
acompanhado e efetivamente supervisionado, o trabalho de prefeituras e estados com a
população indígena. A experiência da saúde sugere que até mesmo a municipalização da
execução pode ser questionada como um caminho adequado para a inclusão da população
indígena na Política de Assistência Social. Reforça esta tendência o fato das normas legais em
vigor afirmarem, como foi visto, que a legislação em área indígena e a política em área indígena
são de responsabilidade, em gestão e execução, da esfera federal.
A questão da oferta dos serviços no território para a população indígena também requer
uma abordagem especial, na medida em que a abordagem por municípios se revela muitas vezes
inadequada quando se trata da realidade dos povos indígenas. Por um lado, há o problema da
existência de diferentes etnias dentro do mesmo município. Devido às diferenças culturais e
políticas existentes entre estes grupos e em suas relações com a municipalidade e o poder
publico, o risco de fomento de rivalidades, tratamento desigual ou mesmo do manejo político dos
benefícios sociais se torna freqüente. Por outro lado, inúmeras etnias ocupam territórios que
abarcam mais de um município. É evidente a necessidade de, nestes casos, evitar a
fragmentação do atendimento entre diversos municípios.
Por fim, foi bastante destacado o perigo da superposição de diferentes abordagens
territoriais nas políticas em benefício da população indígena: os territórios com os quais trabalham

a FUNASA, FUNAI e municípios são diferentes entre si e diferentes dos territórios ocupados pelas
comunidades indígenas. É importante para a política de Assistência Social refletir sobre esta
realidade e sobre o fato de que distribuição de poder não significa necessariamente aumento da
capacidade de atendimento.

5.4. Integração com as demais políticas sociais sob responsabilidade do MDS
A diferenciação das demandas sociais e sua canalização pelas distintas áreas das políticas
públicas é um processo especialmente difícil em contextos sociais de grande vulnerabilidade. Este
é o caso das demandas por alimentação, por saúde ou por assistência social em certos grupos
indígenas, onde uma carência age sobre a outra num quadro de poucas ofertas de serviços.
Neste contexto, registra-se a necessidade de ampliar a clareza do escopo da intervenção da
Assistência Social e de suas interações com outras áreas de políticas públicas, para que sua
presença possa ser de fato construtora de uma nova realidade. Que políticas devem ser
implantadas? Bolsa Família onde precisar, políticas para juventude, idoso, PETI, mulheres, entre
outros. Na verdade, a adoção dos programas depende muito da situação local, dada a enorme
diversidade que marca a realidade dos povos indígenas no país. Mas, na maioria dos casos,
parece possível desenvolver ações e serviços de assistência social, assim como outros
programas sob responsabilidade do MDS, como efetivo benefício para os povos indígenas, e
integrados com ações estruturantes e de promoção do acesso ao território.

Bolsa Família
Quanto ao Programa “Bolsa Família”, apontou-se que há populações indígenas em
situação de fome, mas que o Programa não conseguiu ainda cadastrá-las. As populações
indígenas ainda são mantidas excluídas do Programa “Bolsa Família”. As famílias que já estão
recebendo este benefício foram incorporadas ao programa por iniciativa do município. Ainda não
teve início o cadastramento específico dos indígenas nem a consulta às comunidades quanto ao
seu interesse em serem atendidas por este Programa.
Destacou-se também que, para atender adequadamente essa população, é necessário
mudar o perfil deste programa. Por exemplo, no que se refere à forma de pagamento, é
necessário providenciar, em certas circunstâncias, a ida de um funcionário da Caixa Econômica
Federal às comunidades para realizar o pagamento de todas as famílias. O Programa “Bolsa
Família”, por este e outros aspectos, está longe de ser considerado um programa de transferência
de renda para população indígena devendo, para isso, ser objeto de mais ampla discussão com
os representantes indígenas.
Ressaltou-se ainda que é necessário se questionar sobre os efeitos colaterais da
distribuição de renda para as diferentes realidades vividas pelos povos indígenas no país.

Contudo, isto não pode significar a demora ou exclusão das populações indígenas destes
programas. “A excepcionalidade desta população é conhecida e deve ser encarada de frente”. O
Programa “Bolsa Família” é questionado quando introduz recurso financeiro em comunidades
onde não há este hábito, mas só nestes casos. Na maioria das situações, o recurso financeiro é
conhecido e necessário. Poder-se-ia, contudo, pensar em formas alternativas de recebimento e
uso destes recursos como, por exemplo, o de um recebimento e destinação comunitária.

Cestas de Alimentos
Assim como outras ações sociais, a cesta de alimentos se ancora em uma identidade entre
família e residência que não encontra base social entre as comunidades indígenas. As cestas de
alimentos são distribuídas por residência, mas nestas comunidades, cada residência tem 2, 3 ou
mesmo mais famílias. Quando as famílias se visitam, não há previsão para fornecimento de
alimentação complementar. Passar a cesta de 35 para 46 kg não resolveu o problema. Foi
enfatizado ainda que a cesta, para certas comunidades, é totalmente inadequada, além de levar
lixo para onde a terra é pequena.
Chamou-se também a atenção para a necessidade do MDS prever recursos e mecanismos
específicos para fazer chegar este e outros benefícios de sua responsabilidade a estas
populações. A FUNASA tem se encarregado da distribuição das cestas às populações indígenas,
o que tem comprometido recursos da Atenção à Saúde e prejudicado sua atuação finalística.

Segurança alimentar
Quanto à segurança alimentar, ressaltou-se que as cestas de alimentos garantem um
direito, mas não garantem o direito à segurança alimentar. É preciso investir na elaboração de um
plano específico para a garantia da segurança alimentar das populações indígenas, e que articule
também o problema do acesso à terra e à produção. Deve ser incluída ainda uma discussão sobre
o Plano Safra, que não está atendendo de forma específica as populações quilombolas e
indígenas, e sobre o Programa Carteira Indígena, da maior relevância para estas populações e
que precisa ser ampliado.
A Carteira Indígena foi considerado o mais importante programa de cunho estruturante
para as populações indígenas. É necessário sua ampliação e fortalecimento. Contudo,
considerou-se altamente preocupante o fato de que este programa teve, para o ano de 2006, uma
redução do volume de recursos alocados.
Enfatizou-se ainda a necessidade de fortalecer o diálogo do CNAS com o CONSEA.

6- RECOMENDAÇÕES

Visando contribuir para o aprofundamento do debate nacional sobre as populações indígenas e
sua inserção como beneficiária da Política de Assistência Social, o GT “Populações indígenas e
quilombolas” apresenta suas recomendações, buscando (i) colaborar para o aperfeiçoamento da
ação governamental; (ii) ampliar a participação social destas comunidades no processo de
formulação e avaliação das ações e (iii) contribuir para o fortalecimento do diálogo social, a ser
construído entre este Conselho Nacional de Assistência Social e os usuários da Política Nacional
de Assistência Social.

6.1. Fortalecimento das ações
Considerando a competência da esfera federal face às políticas em benefício da população
indígena, sugere-se:

(i)

Elaboração de uma Política Nacional de Assistência Social para os Povos Indígenas
(responsável: MDS);

(ii)

Manutenção do tema das comunidades tradicionais permanentemente em pauta no
âmbito da Comissão de Política do CNAS (responsável: CNAS);

(iii)

Fortalecimento das atividades de articulação e integração, intensificando o
desenvolvimento de estratégias conjuntas entre as ações de Assistência Social e as
ações desenvolvidas por diversas instituições e órgãos de governo que atuam junto às
comunidades indígenas (responsável: MDS/Ministério das Relações Institucionais e
Secretaria Geral da República).

(iv)

Recomendação ao IBGE da execução de um censo específico para as populações
indígenas.

6.2. Territorialidade
Considera-se relevante a formulação de uma proposta de abordagem territorial para a ação
junto aos povos indígenas dentro da política de Assistência Social. Neste sentido, sugere-se que a
elaboração de uma Política Nacional de Assistência Social para os povos indígenas considere as
seguintes questões:
(i)

Reconheça que a distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas não coincide
necessariamente com os limites de estados e municípios onde estão localizadas as terras
indígenas;

(ii)

Elabore

alternativas à abordagem municipal, visando evitar a fragmentação do

atendimento de uma mesma comunidade ou o fortalecimento de disputas entre
comunidades;
(iii)

Indique, se necessário, consulta à comunidade sobre o município ao qual ela prefere estar
vinculada no caso de comunidades cujo território se estenda por mais de um município,
assim como prever as formas de estímulo financeiro aos municípios para a realização
deste atendimento;

(iv)

Avalie a oportunidade de adotar o recorte territorial dos Distritos Sanitários Indígenas,
conforme Anexo III, como referência para abordagem na política de assistência social para
a população indígena;

(v)

Avalie a oportunidade de criação de Comitês Locais Gestores de Políticas Públicas
Indigenistas, integrando, no território, as ações da FUNASA, da FUNAI, do MDS, do
Gestor Público Municipal, entre outros, visando a integração das ações e a superação da
situação atual de superposição de diferentes abordagens territoriais;

6.3. O PAIF e o CRAS
A questão da instalação e operação de CRAS assim como de implementação PAIF e de
demais serviços de proteção social básica junto à população indígena deve continuar a ser objeto
de debates, com esforços dirigidos, em especial, ao aprofundamento do conceito de
vulnerabilidade social e da melhor definição dos serviços que devam ser ofertados a esta
população. Sugere-se, neste sentido:
(i)
Elaboração de um relatório de resultados das ações desenvolvidas desde 2004 junto à
população indígena pelos municípios que receberam co-financiamento para o PAIF para
atendimento prioritário a essas comunidades (responsável: MDS);
(ii)
Ampliação do debate sobre Proteção Social Básica voltada a estas comunidades e em
especial o conceito de vulnerabilidade social, do papel do PAIF, do processo instalação dos CRAS
e da integração destas ações a um projeto de desenvolvimento sustentável, e a incorporação dos
resultados deste debate pela Política Nacional de Assistência Social para os povos indígenas
(responsável: MDS);
(iii)
Elaboração de um Guia da proteção social básica para trabalho com populações indígenas
(responsável: MDS);
(iv)
Priorização de instalação de CRAS em regiões onde a população indígena se encontra
em situação de maior carência (responsável: CIT);
(v)
Implementação dos instrumentos e do processo de reconhecimento dos municípios que
declaram ter em seu território comunidades indígenas (responsável: CNAS/MDS);
(vi)
Implementação dos instrumentos de planejamento, acompanhamento físico das ações e
serviços de proteção social básica voltada às populações indígenas (responsável: CNAS/MDS);
(vii)
Apresentação anual, pela SNAS/MDS, de relatório especial ao CNAS sobre o atendimento
à população indígena pela proteção social básica da Assistência Social (responsável:
MDS/SNAS).

6.4. Capacitação das equipes

Reconhecendo a centralidade do tema da qualificação das equipes no processo de inserção
dos Povos Indígenas como usuários da política de Assistência Social, recomenda-se:
Participação efetiva do MDS no GT, criado pela portaria n. 756, de 16 de maio de 2006,

(i)

que regulamenta a Carreira Indigenista no Governo Federal.
A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos da Assistência Social (NOB-RH)

(ii)

prevista pela Política Nacional de Assistência Social e em discussão atualmente neste
Conselho Nacional de Assistência Social deverá contemplar o tema da formação e
capacitação das equipes envolvidas no trabalho com Povos Indígenas, inclusive a
incorporação de profissionais de formação e/ou da carreira indigenista (responsável:
CNAS, CIT, MDS);
(iii)

Instituição de uma política, com financiamento federal e estadual, para a oferta de
assessoria especializada e contínua, em antropologia ou indigenismo, aos municípios,
para apoiar o desenvolvimento do trabalho com comunidades indígenas. (responsável:
MDS, CNAS e CIT);

(iv)

Realização de encontros anuais, de caráter nacional, dos gestores municipais e estaduais
de Assistência Social e/ou coordenadores de CRAS que atuam junto a comunidades
indígenas, visando a troca de experiências e a qualificação do trabalho realizado
(responsável: MDS);

(v)

Desenvolvimento de Política Nacional de Capacitação das equipes que atendem Povos
Indígenas, com presença obrigatória dos municípios que possuem essa comunidade em
seu território, visando o desenvolvimento da competência indigenista de suas equipes
(responsável: MDS).

6.5. Participação Social

A participação das comunidades indígenas no processo decisório de instalação dos CRAS, de
planejamento e avaliação das suas ações é um aspecto central no esforço de integração desta
população aos serviços da política de assistência social. Para fazer avançar este processo,
sugere-se:

Instalação de Comitês Gestores dos CRAS, com a participação dos representantes das

(i)

comunidades indígenas como usuários da política de Assistência Social (responsável:
MDS, gestor municipal e CNAS e CMAS);
Ampliação de mecanismos de informação às comunidades indígenas sobre a instalação

(ii)

dos CRAS, do PAIF e outros serviços a eles associados (responsável: gestor municipal e
CMAS);
(iii)

Fomento da participação da comunidade indígena no processo de decisão sobre a
instalação dos CRAS e o planejamento das suas ações (responsável: gestor municipal e
CMAS);

(iv)

Fomento da participação da comunidade indígena nos conselhos municipais, estaduais de
Assistência Social (responsável: CNAS, CEAS e CMAS);
Garantia de consulta aos representantes das comunidades indígenas, quando do processo

(v)

de elaboração de editais relacionados ao financiamento de políticas públicas no benefício
destas comunidades. (responsável: MDS);
(vi)

Instalação de Conselhos Locais de Políticas Públicas Indigenistas, de composição
paritária, no caso de instalação de Comitês Locais Gestores de Políticas Públicas
Indigenista citados no item 6.2 (v) (responsável: MDS);

(vii)

Instalação da Comissão Nacional de Política Indigenista – CNPI, criada pelo Decreto
Presidencial de 22 de março de 2006,

(viii)

Constituição do Conselho Nacional de Política Indigenista, com composição paritária e
caráter deliberativo, previsto no Decreto Presidencial de 22 de março de 2006.

6.6. Outras políticas públicas

(i)

Fortalecimento dos programas de desenvolvimento sustentável em áreas indígenas e, em

especial, da Carteira Indígena (responsável: MMA, MDS, MTE);
(ii)

Inclusão da Carteira Indígena como Programa no PPA, com reforços dos recursos a ela

destinados (responsável: MPOG, MDS);
(iii)

Implementação do Plano de Segurança Alimentar, Nutricional e Desenvolvimento

Sustentável dos Povos Indígenas (responsável: MDA, MDS, MMA, MEC, MS, MJ e demais órgãos
envolvidos);
(iv)

Elaboração de um Plano de Safra para Comunidades Indígenas (responsável: MDA);

(v)

Dar início ao processo de cadastramento e consultas nas Comunidades Indígenas para

fins de recebimento do Programa Bolsa-Família (responsável: MDS);

(vi)

Fortalecimento da Política de Demarcação de Terras Indígenas (responsável: MDA e

FUNAI);
(vii) Fortalecer os distritos sanitários (responsável: FUNASA e FUNAI).

6.7. Encaminhamentos
Este relatório deve ser encaminhado à:

(i)

CIT para pactuação, indicando inclusive as medidas para a conclusão do processo de
prestação de contas de 2004 dos municípios co-financiados com o PAIF para atendimento
prioritário aos Povos Indígenas;

(ii)

Gestores municipais da Assistência Social cujos municípios figurem nas listas do MDS
como tendo presença de população indígena;

(iii)

Conselhos Municipais de Assistência Social cujos municípios figurem nas listas do MDS
como tendo presença de população indígena;

(iv)

Conselhos Estaduais de Assistência Social;

(v)

Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social - COGEMAS e Fórum
Nacional dos Secretários Estaduais de Assistência Social -FONSEAS;

(vi)

Entidades representativas dos Povos Indígenas e suas representações estaduais;

(vii)

Entidades da sociedade civil que participaram das reuniões promovidas pelo GT/ CNAS;

(viii)

Seguintes Ministérios e órgãos públicos: MDS, Ministério da Justiça, FUNAI, FUNASA,
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais e
Ministério Público;

(ix)

Seguintes Conselhos Nacionais: CONSEA, CNS, CNE, CNCD, CONANDA e Conselho
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;

(x)

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ANEXOS:

ANEXO I

Municípios co-financiados com o PAIF para atendimento prioritário à população indígena
em 2005 e 2006 por meio de Piso Básico Fixo
2005

2006
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CIADAS

CIADAS
1

AC

2

Mancio
Lima

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

AM Alvarães

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

3

AM Amaturá

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

4

AM Anamã

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

5

AM

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

6

AM Autazes

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

7

AM Barcelos

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

8

AM Barreirinha 1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

9

AM Beruri

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

10

AM

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

11

AM Borba

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

12

AM Careiro

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

13

AM

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

14

AM Humaitá

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

15

AM Itacoatiara 1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

16

AM Itamarati

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

17

AM Japurá

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

18

AM Jutaí

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

19

AM Manicoré

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

Atalaia

do

Norte

Boca
Acre

do

Careiro
Várzea

2005

2006
Nº

DE

QTD FAMÍLIA
N.º

UF

RECURSOS/A
Município E DE S
VALOR/ MÊS
CRA REFERE NO (R$)
S

N-

QTDE
DE
CRAS

Nº

DE

FAMÍLIAS

RECURSOS/ANO

REFEREN-

(R$)

CIADAS

CIADAS
Santa
20
21

AM Isabel

do

Rio Negro 1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

AM Tabatinga 1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

Seguro

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

Pedra
22

AP

Branca

do

Amapari
Porto

23

BA

24

CE

Acarau

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

25

CE

Itarema

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

26

CE

Pacatuba

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

27

MS Bela Vista 1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

28

MS Brasilândia 1

5.000

108.000,00

9.000,00

1

5.000

108.000,00

29

MS Eldorado

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

30

MS Itaporã

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

31

MS Japorâ

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

32

MS Maracaju

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

33

MS Miranda

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

34

MS Paranhos

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

35

MS Sidrolândia 1

5.000

108.000,00

9.000,00

1

5.000

108.000,00

36

MT

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

37

MT

Diamantino 1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

38

MT

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

39

MT

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

40

MT

Terezinha 1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

Barra

dos

Bugres

Paranating
a
Peixoto de
Azevedo
Santa

2005

2006
Nº

DE

QTD FAMÍLIA
N.º

UF

RECURSOS/A
Município E DE S
VALOR/ MÊS
CRA REFERE NO (R$)
S

N-

QTDE
DE
CRAS

Nº

DE

FAMÍLIAS

RECURSOS/ANO

REFEREN-

(R$)

CIADAS

CIADAS
Bom Jesus
41

PA

do
Tocantins

42

PE

43

PE

44

PR

45

PR

46

PR

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

Belas

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

Buíque

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

5.000

108.000,00

9.000,00

5.000

108.000,00

Águas

Chopinzinh
o
Coronel
Vivida
Diamante
D'Oeste
Espigão

47

PR

Alto

do

Iguaçu
São Miguel

48

PR

49

RO

50

RO Buritis

1

5.000

108.000,00

9.000,00

1

5.000

108.000,00

51

RO Jaru

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

52

RO

5.000

108.000,00

9.000,00

5.000

108.000,00

53

RO

5.000

108.000,00

9.000,00

5.000

108.000,00

54

RR

Alto Alegre 1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

55

RR

Caracaraí

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

56

RR

Iracema

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

57

RR

Anauá

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

58

RS

Liberato

1

3.333

72.000,00

6.000,00

1

3.333

72.000,00

do Iguaçu
Alto Alegre
do Parecis

Mirante da
Serra
São Felipe
D'oeste

1

1
1

1

1
1

São Luís do

2005

2006
Nº

DE

QTD FAMÍLIA
N.º

UF

RECURSOS/A
Município E DE S
VALOR/ MÊS
CRA REFERE NO (R$)
S

N-

QTDE
DE
CRAS

Nº

DE

FAMÍLIAS

RECURSOS/ANO

REFEREN-

(R$)

CIADAS

CIADAS
Salzano
59

SP

TOTAL

Itariri

2

6.666

144.000,00

12.000,00

2

6.666

144.000,00

60,00

209.982,00

4.536.000,00

209.982,
60,00 00

4.536.000,00 378.000,00

Anexo II
Municípios Co-financiados no PAIF, por porte, segundo presença de Comunidades
Indígenas

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Assistência Social
Departamento de Proteção Social Básica

Municípios Co-financiados no PAIF, por porte, segundo presença de Comunidades Indígenas

Municípios
QT
DE
TO
Nº UF MUNICÍPIO

PORTE

TA
L
DE
CR
AS

Nº
Total
de
Família
s
Refere
nciada
s pelo

Municípios
Municípios

co-

co- financiados com o

financiados no PAIF PAIF em 2004 para
com

presença

comunidades
Indígenas
Quilombolas

de atendimento
prioritário

às

e/ou comunidades
indígenas

ou

quilombolas

CRAS

cofinanciados
em

2005

com
a

construção
de

CRAS

em

Terras

de

Pequeno Porte I cofinanciados
PAIF

recursos
para

Municípios

em

com

o

2005,

segundo presença de
comunidades
indígenas

e/ou

quilombolas

Indígenas
1

AC Assis Brasil

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

2

AC Cruzeiro do Sul

médio

1

5.000

Indígena

-

-

-

3

AC Feijó

pequeno II 2

8.500

Indígena

-

-

Indígena

4

AC Mâncio Lima

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

5

AC Marechal Thaumaturgo

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

6

AC Santa Rosa do Purus

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

7

AC Sena Madureira

pequeno II 1

5.000

Indígena

-

-

-

8

AL Água Branca

pequeno I 1

2.500

Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

9

AL Campo Grande

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

10 AL Traipu

pequeno II 1

5.000

Indígena

-

-

-

11 AM Alvarães

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

12 AM Amaturá

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

13 AM Anamã

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

14 AM Atalaia do Norte

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

15 AM Autazes

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

16 AM Barcelos

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

17 AM Barreirinha

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

18 AM Benjamin Constant

pequeno II 1

5.000

Indígena

-

-

-

19 AM Beruri

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

20 AM Boca do Acre

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

21 AM Borba

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

22 AM Carauari

pequeno II 1

5.000

Indígena

-

-

-

23 AM Careiro

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

24 AM Careiro da Várzea

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

25 AM Eirunepé

pequeno II 1

5.000

Indígena

-

-

-

26 AM Envira

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

27 AM Fonte Boa

pequeno II 1

3.500

Indígena

-

-

Indígena

28 AM Humaitá

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

29 AM Itacoatiara

médio

1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

30 AM Itamarati

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

31 AM Japurá

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

32 AM Juruá

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

33 AM Jutaí

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

34 AM Manaus

metrópole 13 65.000 Indígena

-

-

Indígena

35 AM Manicoré

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

36 AM Maraã

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

37 AM Maués

pequeno II 2

8.500

Indígena

-

-

Indígena

38 AM Santa Isabel do Rio Negro

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

39 AM Tabatinga

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

40 AM Tapauá

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

41 AP Pedra Branca do Amaparí

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

42 BA Camamu

pequeno II 1

3.500

Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

43 BA Ilhéus

grande

4

20.000 Indígena

-

-

Indígena

44 BA Porto Seguro

grande

5

23.333 Indígena

Indígena (1 CRAS)

Indígena

Indígena

45 BA Quijingue

pequeno II 1

3.500

Indígena

-

-

Indígena

46 BA Tucano

médio

10.000 Indígena

-

-

Indígena

Indígena (1 CRAS)

2

47 CE Acaraú

médio

2

8.333

Indígena

48 CE Aquiraz

médio

1

5.000

Quilombola e Indígena-

-

Indígena

Indígena

-

49 CE Caucaia

grande

3

15.000 Indígena

50 CE Itarema

pequeno II 1

3.333

Indígena

-

-

Indígena

Indígena (1 CRAS)

Indígena

-

51 CE Maracanaú

grande

1

5.000

Indígena

52 CE Pacatuba

médio

1

3.333

Indígena

-

-

-

Indígena (1 CRAS)

-

-

53 CE Tamboril

pequeno II 2

8.500

Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

54 MA Amarante do Maranhão

pequeno II 1

55 MA Araguanã

pequeno I 1

3.500

Indígena

-

-

Indígena

2.500

Indígena

-

-

Indígena

56 MA Arame
57 MA Bom Jardim

pequeno II 1

3.500

Indígena

-

-

Indígena

pequeno II 1

5.000

Indígena

-

-

-

58 MA Bom Jesus das Selvas

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

59 MA Buriticupu

médio

10.000 Indígena

-

-

Indígena

60 MA Centro do Guilherme

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

61 MA Centro Novo do Maranhão

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

62 MA Fernando Falcão

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

63 MA Jenipapo dos Vieiras

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

64 MA Lajeado Novo

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

65 MA Maranhãozinho

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

66 MA São João do Carú

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

67 MG Santa Helena de Minas

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

68 MG São João das Missões

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

69 MS Amambaí

pequeno II 1

5.000

Indígena

-

-

-

70 MS Anastácio

pequeno II 1

3.333

Indígena

-

-

-

71 MS Antônio João

pequeno I 1

3.333

Indígena

-

-

-

72 MS Aquidauana

pequeno II 1

3.333

Indígena

-

-

-

73 MS Aral Moreira

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

74 MS Bela Vista

pequeno II 2

6.833

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

Indígena

75 MS Brasilândia

pequeno I 1

5.000

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

2

76 MS Caarapó

pequeno I 2

6.666

Indígena

-

-

-

77 MS Corumbá

médio

2

6.666

Indígena

-

-

-

78 MS Dois Irmãos do Buriti

pequeno I 1

3.333

Indígena

-

-

-

79 MS Douradina

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

80 MS Dourados

grande

20.000 Quilombola e Indígena-

Indígena

Quilombola e Indígena

81 MS Eldorado

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

82 MS Iguatemi

pequeno I 1

3.333

Indígena

-

-

-

83 MS Itaporã

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

84 MS Japorã

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

85 MS Juti

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

86 MS Laguna Carapã

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

87 MS Maracaju

pequeno II 1

3.333

Quilombola e IndígenaIndígena (1 CRAS)

-

-

88 MS Miranda

pequeno II 2

6.833

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

Indígena

89 MS Paranhos

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

90 MS Ponta Porã

médio

2

6.666

Indígena

-

-

-

91 MS Porto Murtinho

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

92 MS Sidrolândia

pequeno II 1

5.000

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

93 MS Tacuru

pequeno I 1

3.333

Indígena

-

-

-

94 MT Barão de Melgaço

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

95 MT Barra do Bugres

pequeno II 1

3.333

Quilombola e IndígenaIndígena (1 CRAS)

-

-

96 MT Colniza

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

97 MT Comodoro

pequeno I 1

5.000

Quilombola e Indígena-

-

-

98 MT Confresa

pequeno II 1

3.500

Indígena

-

-

Indígena

99 MT Diamantino

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

100 MT Gaúcha do Norte

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

101 MT Juína

pequeno II 1

5.000

Indígena

-

-

-

102 MT Luciara

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

103 MT Matupá

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

104 MT Nova Ubiratã

pequeno I 2

6.666

Indígena

-

-

-

105 MT Paranatinga

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

106 MT Peixoto de Azevedo

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

107 MT Planalto da Serra

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

4

108 MT Poxoréo

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

109 MT Rondonópolis

grande

2

6.666

Indígena

-

-

-

110 MT Santa Terezinha

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

111 MT Santo Antônio do Leverger

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

112 MT Vila Bela da Santíssima Trindadepequeno I 1

2.500

Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

113 PA Água Azul do Norte

pequeno II 1

3.500

Indígena

-

-

Indígena

114 PA Alenquer

pequeno II 1

3.500

Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

115 PA Belterra

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

Indígena

Quilombola e IndígenaIndígena (1 CRAS)

-

116 PA Bom Jesus do Tocantins

pequeno I 1

3.333

-

-

117 PA Itupiranga

médio

2

10.000 Indígena

-

-

Indígena

118 PA Moju

médio

2

10.000 Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

119 PA Novo Repartimento

pequeno II 2

8.500

Indígena

-

-

Indígena

120 PA Portel

pequeno II 1

3.500

Indígena

-

-

Indígena

121 PA Santa Luzia do Pará

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

122 PA Trairão

pequeno I 1

2.500

Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

123 PA Uruará

médio

1

5.000

Indígena

-

-

-

124 PB Marcação

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

125 PE Águas Belas

pequeno II 1

3.333

Quilombola e IndígenaIndígena (1 CRAS)

-

-

126 PE Buíque

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

127 PE Floresta

pequeno II 1

3.333

Indígena

-

-

-

Indígena

128 PE Ibimirim

pequeno II 1

3.500

-

-

Indígena

129 PE Pesqueira

médio

2

10.000 Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

130 PE Salgueiro

médio

1

5.000

Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

131 PR Chopinzinho

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

132 PR Coronel Vivida

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

133 PR Diamante D'Oeste

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

134 PR Espigão Alto do Iguaçu

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

135 PR Londrina

grande

1

5.000

Indígena

-

Indígena

-

136 PR Mangueirinha

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

137 PR Manoel Ribas

pequeno I 1

3.333

Indígena

-

-

-

138 PR Ortigueira

pequeno II 2

8.500

Indígena

-

-

Indígena

139 PR Querência do Norte

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

140 PR São Miguel do Iguaçu

pequeno II 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

141 RJ Angra dos Reis

grande

25.000 Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

142 RJ Parati

pequeno II 1

3.333

Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

143 RO Alto Alegre dos Parecis

pequeno I 1

5.000

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

144 RO Alvorada D'Oeste

pequeno I 1

5.000

Indígena

-

-

-

145 RO Corumbiara

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

146 RO Governador Jorge Teixeira

pequeno I 2

6.666

Indígena

-

-

-

Indígena

5

147 RO Jaru

médio

1

3.333

Indígena (1 CRAS)

-

-

148 RO Ji-Paraná

grande

2

10.000 Indígena

-

-

Indígena

149 RO Mirante da Serra

pequeno I 1

5.000

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

150 RO Nova Mamoré

pequeno II 1

3.500

Indígena

-

-

Indígena

151 RO Porto Velho

grande

25.000 Indígena

-

-

-

152 RO São Francisco do Guaporé

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

153 RO Seringueiras

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

5

154 RR Alto Alegre

pequeno II 2

6.833

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

Indígena

155 RR Boa Vista

grande

1

5.000

Indígena

-

-

-

156 RR Caracaraí

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

157 RR Normandia

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

158 RS Camaquã

médio

10.000 Indígena

-

-

Indígena

159 RS Constantina

pequeno I 1

5.000

Quilombola e Indígena-

-

-

160 RS Engenho Velho

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

161 RS Liberato Salzano

pequeno I 1

3.333

Indígena

Indígena (1 CRAS)

-

-

162 RS Nonoai

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

163 RS Planalto

pequeno I 1

2.500

Indígena

-

-

Indígena

164 RS Porto Alegre

metrópole 7

35.000 Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

165 RS Tenente Portela

pequeno I 1

2.500

-

-

Indígena

2

Indígena

166 RS Viamão

grande

6

28.333 Quilombola e Indígena-

-

Quilombola e Indígena

167 SC Chapecó

grande

1

5.000

Indígena

-

-

-

168 SC Imaruí

pequeno I 1

3.333

Indígena

-

169 SE Porto da Folha

pequeno II 1

3.500

Quilombola e Indígena-

170 SP Itanhaém

médio

10.000 Indígena

-

-

Indígena

171 SP Itariri

pequeno I 2

6.666

Indígena

Indígena (2 CRAS)

-

-

172 SP Mongaguá

pequeno II 2

6.666

Quilombola e IndígenaQuilombola (2 CRAS) -

-

173 SP Santos

grande

10.000 Indígena

-

-

-

174 SP São Paulo

metrópole 29 109.993Indígena

-

-

Indígena

Total de CRAS

2

2

271

-

-

Indígena

Quilombola e Indígena

ANEXO III
Listas de presença
- Reunião realizada dia 26/04/06 – Brasília, DF -

Nome

Instituição

Ana Maria Costa

Fundação

Nacional

do

Índio

-

FUNAI/Ministério da Justiça - MJ
Azelene Kaingang
Cláudio Luiz Beirão
Edgard Dias Magalhães

Warã Instituto Indígena Brasileiro
Conselho Indigenista Missionário - CIMI
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/
Ministério da Saúde - MS

Elaine Amorim

6ª Câmara de Coordenação e RevisãoÍndios e Minorias- Procuradoria Geral de
República

José Augusto Sampaio
José Eduardo de Andrade

Associação Brasileira de Antropologia - BA
Secretaria Nacional de Assistência Social/
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – SNAS/MDS

José Eduardo Romão

Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da
Justiça - SNJ/MJ

João Paulo Ribeiro

Conselho Nacional de Assistência Social CNAS

Júlia Galiza de Oliveira

Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da
Justiça - SNJ/MJ

Luciana Jaccoud

Conselho Nacional de Assistência Social CNAS

Manoel Santos

Articulação dos Povos e Organizações
Indígenas do Nordeste de Minas Gerais e
Espírito Santo – APOINME

Maria Elisa J. Vieira

Secretaria de Articulação Institucional e
Parceria/Ministério

do

Desenvolvimento

Social e Combate à Fome - SAIP/ MDS
Paulo André Louzada

Senado Federal

Ramão Viera de Souza Terena

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil APIB

Ricardo Verdum
Vânia Lúcia Ferreira Leite

Associação Brasileira de Antropologia - ABA
Conselho Nacional de Assistência Social CNAS

- Reunião realizada dia 30/05/06 – Brasília, DF

Nome
Aderval Costa Filho

Instituição
Secretaria de Articulação Institucional e
Parceria/Ministério

do

Desenvolvimento

Social e Combate à Fome - SAIP/ MDS
Ana Maria Costa

Ministério da Justiça/ FUNAI- Fundação
Nacional do Índio

Cláudio Luiz Beirão
Edgard Dias Magalhães

Conselho Indigenista Missionário - CIMI
Ministério da Saúde/ FUNASA- Fundação
Nacional de Saúde

Elisa Camarote

Secretaria Nacional de Assistência Social SNAS

Jhonny Martins

Coordenação Nacional de Quilombolas CONAQ

João Paulo Ribeiro

Conselho Nacional de Assistência Social CNAS

José Eduardo de Andrade

Secretaria Nacional de Assistência Social/
MDS-Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome - SNAS

Luciana Jaccoud

Conselho Nacional de Assistência Social CNAS

Romão Viera de Souza Terena

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil APIB

Ricardo Verdum
Sandra Maria Miranda

Associação Brasileira de Antropologia - ABA
Prefeitura Municipal de Barra do Borges,
MT

Vânia Lúcia Ferreira Leite

Conselho Nacional de Assistência Social CNAS
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Anexo V
A apresentação Experiência de Atendimento à População Indígena pelo PAIF
de Barra do Bugre - MT
GRUPO DE TRABALHO INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
REUNIÃO COM DOS INDÍGENAS
(DEGRAVAÇÃO IPSIS VERBIS)

Local: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasília - DF
Data: 30/05/2006.
SENHORA SANDRA MARIA (Gestora do Município de Barra do Bugres - MT) – Bom dia para
quem não cumprimentei ainda. Eu assumi a pasta do Social em janeiro de 2005, com a entrada do
novo Prefeito. O PAIF foi implantado no Município em julho de 2004, na gestão passada. E desde
quando foi criado, ele não atendeu apenas os povos indígenas, mas atendeu os indígenas e o
urbano. Eu já peguei a gestão dessa maneira. No início de 2005 entrei em contato com o MDS
para perguntar se podia continuar com o PAIF dessa maneira, atendendo as duas populações.
Recebi a resposta que poderia continuar, já que a população indígena era pouca. Então vou
resumir para vocês mais ou menos como que nesse período trabalhamos com o PAIF indígena.
Para começar a aldeia que atendemos é Umutina. São povos que dominavam toda região de
Barra do Bugres antes de existir o Município. Eles iam do Rio Paraguai até o Rio Seputuba, eram
mais ou menos cem quilômetros de abrangência. E com a chegada do branco, do homem branco
no final do século XIX, início do século XX, eles foram sendo pressionados e tendo reduzido seu
espaço. Na região se extraía uma raiz chamada ipeca, no linguajar popular, que serve de remédio,
e essa raiz era exportada para a Alemanha. E com isso surgiu a Vila e mais tarde o Município de
Barra do Bugres. E no início do século XX quando Rondon começou a adentrar as fronteiras de
Mato Grosso, ele tornou aquela aldeia como se fosse um campo de concentração. Todos os
índios que estavam com algum problema de revolta ou alguma coisa assim, ele mandava para
aquela aldeia. E aconteceu e que lá temos oito etnias morando no mesmo espaço. E desde essa
época eles convivem entre si. O povo Umutina foi quase dizimado. E esse foi um dos critérios
para ver se a população aumentava novamente. Eles foram proibidos de falar a sua língua, de
usar os seus costumes, nada que falasse que era Umutina. Tanto que hoje temos só dois
indivíduos que falam a língua Umutina e já são bem idosos. As etnias que vivem lá: Umutina,
Parencis, Bororo, Baicari, Iranche, Nambiquara, Terena e Caiambi. Hoje temos em torno de
trezentos e noventa e cinco índios, mais ou menos, não chegam a quatrocentos, e tínhamos
setenta e oito famílias no início do programa. Com o passar do tempo, estamos vendo que as
famílias estão aumentando, estão casando e tal. Então estamos fazendo um novo
recadastramento para saber com exatidão quantas famílias existem. O povo Umutina, na época
vivia só de pesca e de pequenas lavouras. E eles eram nômades, eles não paravam em lugar
nenhum. Quando viam que ali não estava bom, eles se mandavam. Tanto que as construções
deles são diferentes, são feitas retangulares, não são iguais a muitas que vemos, redondas, são
retangulares. Hoje eles estão localizados num espaço só, não estão mais mudando, onde tem
toda uma infra-estrutura, onde a FUNASA dá apoio, onde a FUNAI dá apoio, a Prefeitura dá
apoio, a pastoral dá apoio. Tem uma estrutura fixa de aldeia. Mas já está tendo famílias que estão
querendo mudar, estão querendo avançar para dentro do território para montarem novas aldeias.
Temos uma característica lá também, que a Cacique é mulher e não homem. A Cacique Creusa.
E ela é Umutina e Bororo, não é totalmente Umutina. O pai é Umutina e a mãe Bororo. E ela vive
na aldeia Umutina há muito tempo. Os Umutinas tinham a tradição de passar o Cacique de

geração para geração, de pai para filho. Só que eles mudaram esse sistema e tem um Conselho
que escolhe os novos Caciques. Em julho de 2004 quando o PAIF chegou ao Município, o
primeiro contato que tiveram com a aldeia foi até meio cômico, porque, isso relatado pelas
técnicas, que depois de muitos contatos com a Cacique para marcar uma reunião para explicar o
programa e tudo, conseguiram marcar o dia. Chegaram lá e apareceu o primeiro problema, tem
que atravessar o rio, mas não tem ponte, tem uma balsa e canoa que você usa para atravessar.
Outro detalhe também que não falei, é que a aldeia fica próxima da cidade, fica apenas a dez
quilômetros, então não precisa ficar lá, se vai e volta sem problema nenhum, a não ser no início
do ano, quando é o período chuvoso, que aí não tem como chegar, só de barco mesmo porque
alaga tudo. O Rio Paraguai enche, deságua e não tem como chegar. Elas chegaram a beira do
rio, era julho, seca, o rio estava baixo, e os índios estavam do outro lado do rio. E elas chegaram,
a própria Gestora foi dirigindo, não foi nem motorista junto, e chegaram quatro mulheres. Eles do
outro lado só ficaram olhando, não fizeram nada, não levantaram uma palha. Então elas falaram,
bom, vamos ter que esperar o chefe da FUNAI chegar aqui. O chefe da FUNAI chegou e disse
gritando que estava com o braço machucado e que não podia atravessar. Falou para
atravessarem com a balsa porque a balsa estava do lado delas. E quem nunca mexeu com balsa,
entrar numa balsa e tentar. Levaram um tempão para chegar do outro lado e os índios todos rindo
delas tentarem levar a balsa até o outro lado do rio. E eles não ajudaram. Chegaram lá, tiveram
uma caminhada longa, visto que a aldeia fica distante do porto uns oitocentos metros. Na aldeia já
tinha o espaço da pastoral pronto para a reunião, com cadeira. Elas arrumaram tudo e ficaram
esperando. E espera, espera, espera, espera e nada, ninguém aparecia. Foram começar a
aparecer uma hora e meia depois de terem chegado lá. Então elas começaram a chegar, só foram
mulheres, não apareceu um homem e a Cacique disse que eles tinham ido pegar palmito no mato
e que não tinham voltado. Elas fizeram a reunião com as famílias, explicaram o programa, a
atuação delas na aldeia e todas aceitaram o programa, atenderam prontamente. Com isso elas
começaram a fazer os trabalhos. Primeiro foi o cadastramento das famílias para levantar as
problemáticas. Tanto a assistência social como a psicóloga e a assistente administrativa
realizaram o cadastramento. Levantaram todas as famílias e depararam com muitos problemas,
principalmente de alcoolismo. O alcoolismo estava altíssimo na aldeia. Em 2005 quando
assumimos e que nos deparamos com esse problema do PAIF indígena e urbano, entrei em
contato com o MDS e perguntei, posso continuar? Porque a PROSOL que é do Estado nos dizia
que estava errado, mas ela mesma tinha dado o parecer anterior que podia ser dessa maneira. O
MDS então nos falou que devido a pouca população indígena, que podíamos continuar com os
trabalhos, porque estava dentro da Política Nacional de Assistência Social. Com isso demos a
continuidade no projeto. Foi feita uma parceria com uma associação, de dentro da aldeia mesmo,
a Associação de Mulheres, chamada Otoparé, que significa mulheres guerreiras. Elas já tinham o
hábito de fazer artesanatos. Só que não tinham técnica para desenvolver o artesanato. E elas
desejavam isso e conversando, elas reestruturaram a Associação e começaram a produzir.
Levamos pessoas para darem cursos de aperfeiçoamento, introduzindo equipamento para furar
sementes, para furar os ossos, porque eles fazem com ossos, sementes, penas, quando acham,
escamas. É um trabalho bonito que elas fazem. Inclusive em uma outra oportunidade, se vocês
forem fazer uma outra reunião, poderíamos trazer os trabalhos deles para vocês conhecerem,
porque é bonito. E além desses cursos de aperfeiçoamento de artesanato, introduzimos outros
cursos também para as mulheres da aldeia, porque os homens nunca quiseram participar, só as
mulheres. Eles aparecem muito pouco, muito pouco mesmo nas reuniões, só as mulheres que
aparecem. Oferecemos então cursos de panificação caseira, plantio de plantas medicinais, corte e
costura, tanto que eles agora estão trabalhando com costura. Várias mulheres já estão vendendo
o material que estão produzindo. Também fizemos outros tipos de ações, palestras sobre o uso de
droga. Fizemos parceria com a Saúde para levar o pessoal do Caps. Fizemos parceria com a
FUNAI, que lá na Barra é uma parceira excelente. O ano passado foi feito o encontro de jovens
indígenas e foi feito lá em Barra. E outro detalhe que também não falei dos povos indígenas da
Barra, é que a Barra é o primeiro Município da América Latina onde foi criada a Universidade
Indígena e agora dia 06 vai formar a primeira turma do terceiro grau indígena. E tem em torno de
dez Umutinas que vão se formar. São quatro cursos, ciências da natureza, matemática, cursos
variados, que é para eles poderem trabalhar com as crianças e adolescentes da aldeia, da
primeira série até o segundo grau. Na verdade é licenciatura. Em 2005, além dessas ações,
tivemos também as reuniões de grupo com as pessoas que tinham problema com o álcool, onde a

psicóloga fazia as reuniões. A assistência social atendia também a todos os problemas e
encaminhava. Problema de documento, problema de criança que estava doente, tudo era
encaminhado. A FUNASA, parceira nossa, está sempre junto conosco. Todos os problemas de
saúde, que temos, levamos para a equipe da FUNASA. Vimos também que não adiantava ficar
dentro da sala esperando eles chegarem, tínhamos que ir até eles. Então esse é o trabalho da
assistente social, não fica sentada esperando eles chegarem. Ela vai às casas para ver mais de
perto os problemas. A psicóloga já é diferente, porque ela espera. A assistente social detecta o
problema e ela monta os grupos, trabalha com as crianças também. Ultimamente fizemos um
trabalho de meio ambiente para aproveitamento de lixo, que o problema lá é muito grande. Eles
jogam o lixo para tudo quanto é lado, menos dentro das lixeiras e então estamos tentando fazer a
conscientização das crianças. Porque se conscientizarmos as crianças, acho que com isso vai
passando para os adultos. As atividades desenvolvidas: O acompanhamento psicológico,
atividades lúdicas com as crianças, visitas técnicas às famílias. Foi feito também o grupo de
gestantes, que tinham várias índias gestantes. Temos lá o problema de gestação de adolescente,
tem muita adolescente gestante, muito precoce mesmo. O grupo de idoso, que também nos
reunimos para conversar com eles, para eles contarem as histórias para nós. Porque muitas
vezes eles só querem um pouco de carinho, só querem falar, poderem contar um pouco da
história. Muitas vezes é só sentar e conversar que para eles já está ótimo. Foi feita também
reunião com as lideranças da aldeia para discutir sobre a sustentabilidade econômica da aldeia,
porque lá temos o problema da piracema, que é o período onde não se pode pescar, e eles não
obedecem, continuam com a pesca predatória mesmo no período da piracema. E é para vender.
Tem os atravessadores que vão lá e compram. Porque se não tivesse quem comprasse eles não
iam pescar, mas tem quem compre e infelizmente a Polícia Florestal, que é a responsável, não
consegue combater. Tivemos também a participação muito grande da Prefeitura esse ano na
roça, eles ajudaram a fazer a plantação, e também levamos o pessoal do Programa Bolsa Família
para fazer uma explanação do programa, porque muitos deles já recebem o Bolsa Família. Esse
ano, temos várias ações a serem realizadas na aldeia e que já começamos a realizar. Temos a
integração do jovem indígena e o jovem do programa Agente Jovem. Porque os jovens da cidade
não conhecem os jovens da aldeia. Então estamos fazendo essa integração, estamos levando o
pessoal do Agente Jovem para dentro da aldeia, para eles estarem vendo os costumes, a maneira
deles viverem. E os da aldeia também, estamos levando para a cidade para eles estarem
mostrando a dança, a cultura deles para os jovens da cidade. Tivemos também um curso de
capacitação no final do ano, lá em Cuiabá e levamos a aldeia também para apresentar a sua
dança nesse curso de capacitação sobre o PAIF. Eles levaram seus artesanatos. Foram super
bem recebidos, venderam à beça, e gostaram muito. Estamos fazendo o recadastramento das
famílias. Elaboração de projetos em parceria com a FUNASA para reaproveitamento do lixo.
Vamos fazer ainda o curso de sabão a fim de que eles possam fazer o seu próprio sabão. Eles
querem também curso de corte e costura. Porque sentamos com eles e discutimos, o que vocês
querem fazer para poder ter geração de renda? Estamos incentivando também as pessoas que
dançam, para continuarem e em todos os eventos políticos eles têm oportunidade de apresentar.
Também estamos fazendo um mutirão de regularização dos documentos, porque eles alegam que
só têm o documento da FUNAI, não têm o documento normal, que eles falam do homem branco.
Então, estamos fazendo esse mutirão, estamos levando o cartório para dentro da aldeia para
fazer a certidão de nascimento tardia. Já entramos em contato com o cartório, só estou
aguardando eles marcarem a data para podermos estar resolvendo esse problema. Temos quase
cento e setenta pessoas que não têm certidão de nascimento. Outra coisa que também
aconteceu, é que eles pegaram tanta confiança na equipe que para tudo eles querem a
participação do PAIF. Toda reunião com o Prefeito, toda reunião com a FUNAI, toda reunião com
a FUNASA, eles querem a participação do PAIF. Reunião de lideranças, onde mesmo discutindo
os problemas internos, eles querem a participação do PAIF. E aí nos perguntamos, até onde
podemos ir? Muitas vezes não conhecemos profundamente os costumes, não sabemos o que é o
certo e o que é o errado para o índio. E a meu ver era necessária a presença de um antropólogo
para acompanhar, para nos dizer o que podemos e o que não podemos. Porque você tratar a
população urbana é de um jeito, mas a população indígena é diferente. Isso são as técnicas que
falam, que muitas vezes não sabem até onde podem ir, principalmente a psicóloga, porque ela
não sabe até onde pode ir, como ela vai agir, porque as universidades não ensinam. A
universidade ensina de uma maneira geral, mas não ensina os detalhes de como você lidar com

um povo ou outro. Então o que eu acho que está faltando para o PAIF é a qualificação dos
técnicos. Porque eu como Gestora não estou lá no dia-a-dia, não sou eu que estou lá todos os
dias. Vou, mas esporadicamente. Quem está lá junto são as técnicas. Elas é que estão vendo
quais são os problemas de todos os dias. Elas é que estão vendo que a mulher está sendo
espancada, que está tendo muito abuso de álcool. Tínhamos o problema de mesa de sinuca, que
junto com o PAIF montamos uma reunião com a Prefeitura, com as lideranças da aldeia e o
problema foi solucionado, as mesas de sinuca foram tiradas de dentro da aldeia. Essas mesas
atraíam jovens e eles ficavam ali, onde bebiam, ficavam com música alta e não faziam outra coisa,
só ficavam jogando sinuca o dia inteiro. Temos o problema também da ociosidade, eles não têm o
que fazer, e o único espaço de recreação é a escola que tem a quadra, mas em estado precário e
que está precisando reformar. Esse ano a Prefeitura foi parceira, muito mesmo, porque até então
eles não eram ouvidos, e agora quando querem falar com o Prefeito, o Prefeito atende. E tudo
isso elas falam que conseguiram através do PAIF. O PAIF foi um ponto de apoio muito grande
para eles. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou pronta a responder. Ela falou que
era para falar da pastoral. A pastoral também é parceira nossa, ocupamos o espaço da pastoral.
O que falei no início, não temos o CRAS dentro da aldeia. Temos uma sala dentro da aldeia,
cedida pela própria liderança, e nessa sala faz-se os atendimentos individuais. Temos o salão
grande, que é da pastoral, onde fazemos as reuniões maiores e tem a sede da Associação, onde
também fazemos reuniões, que é uma choça que eles fizeram de barrote, e ali que elas trabalham
os artesanatos, mas o CRAS dentro da aldeia nós não temos. Temos na cidade onde se tem
realmente toda estrutura de CRAS. E com essa nova política, que antes eram duzentas famílias
referenciadas, agora mudou para, no nosso caso que somos pequeno porte II, são setecentos e
cinqüenta famílias ano. E como temos só setenta e oito famílias e com o novo cadastro acho que
vai chegar a noventa e três. Então ficamos bem abaixo da meta do MDS. O nosso atendimento na
aldeia é de duas vezes na semana e três vezes na semana as técnicas atendem na zona urbana.

ANEXO VI

ESTADO DO MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BR 163,365 BAIRRO BELA VISTA
PEIXOTO DE AZEVEDO - MT

RELATÓRIO
PAIF- INDÍGENA – CRAS
O centro de referencia da Assistência Social, localizado na BR 080 no km 86 no Distrito
União do Norte, Município de Peixoto de Azevedo-MT, sua implantação nesta localidade foi para
atender a comunidade indígena Kopenoty (Terena), que na época não tinham condições de se
auto-sustentar e viviam com sérias dificuldades socioeconômicas em período de adaptação na
região.
As dificuldades para desenvolver o programa nesta localidade e cumprir os principais
objetivos do programa, são a distância da sede do município e a permanência de técnicos em dar
continuidade nas ações planejadas.
A Secretaria Municipal de Assistência Social, preocupada em cumprir o plano de 2005,
optou em reunir-se com a liderança indígena e foi decidido que na falta dos técnicos ficaria
responsável pelo programa para atendê-los provisoriamente as técnicas, Avelina de Aquino
Marques - Assistente Social, Clarice Aparecida Fredo – Psicóloga, esse atendimento foi de junho
a dezembro de 2005, e todo o trabalho desenvolvido com os Terenas, teve aprovação da
liderança indígena.
Os principais avanços notados é a atenção dispensada dos indígenas à equipe da
Secretaria Municipal de Assistência Social, e o outro fator que merece atenção é o elevado índice
de produção na malharia desta comunidade indígena, boa parte dos recursos que mantêm o
funcionamento da mesma vem da venda da produção, e a disposição em buscar meios nos
órgãos da esfera Estadual e Federal para melhoria e condição de vida da família Kopenoty, notase a integração em se manter sempre valorizando a sua cultura através da educação infantil em
manter os seus costumes nas novas gerações.
Obs: A principal dificuldade em atender os indígenas é orientá-los, ao se tratar de valores
referentes aos recursos do convênio destinados à equipe técnica, que se encontra em contacorrente referente ao período de 2005, o qual não foi reprogramado para ser reutilizado em novas
ações no Programa.

Solicito Orientação de como reprogramá-lo.
Atenciosamente,
Avelina de Aquino Marques
Assistente Social.

Peixoto de Azevedo, 24 de maio de 2006.

ANEXO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA -MT
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

DIAGNÓSTICO SOCIAL: CONHECER PARA MELHOR ATENDER.

Técnicos do Projeto PAIF:
Coordenadora: Rosilene Matos Tondorf Nascimento
Assistente Social: Orivalda Menezes de Arruda
Psicólogo: Martins Astrolli Salazar
Administrativo: Jéssica Ewairo Kavopi
Voluntária: Janice Kawero Cautu

Maio/2006

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF
DIAGNÓSTICO SOCIAL DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF NO
TERRITORIO BAKAIRI.
LEVANTAMENTO DE DADOS:
Famílias existentes no Território Bakairi: 160
População: 630
Famílias Atendidas pelo Projeto Horta Escolar e Comunitária: 147
Pessoas encaminhadas para fazer Carteira de Identidade: 132
Ação do PAIF: Fotos para Carteira de Trabalho e Identidade.
Pessoas encaminhadas para fazer Registro de Nascimento: 32
Ação do PAF: Parceria com a Funai/Superintendência de Políticas indígenas, Setec e Polícia
Comunitária para realização do Mutirão da Cidadania.
Pessoas que já regularizaram o Cartão único: 49
Ação do PAIF: Encaminhamento da Secretaria de Assistência Social à aldeia e Vice-versa.
Pessoas inscritas no Programa Letração: 20
Ação do PAIF: Levantamento de alunos para o curso e encaminhamento à Assessoria
Pedagógica para providencia de documentação e material de estudo.
Pessoas encaminhadas para Benefício Saúde
Ação do PAIF: Encaminhamento ao médico da FUNASA responsável pela saúde indígena.
Pessoas deficientes: 10
Ação do PAIF: Acompanhamento das famílias pela assistente social, psicóloga e fonoaudióloga.
Famílias com casos de alcoolismo detectados: 06
Ação do PAIF: acompanhamento da psicóloga
Mães solteiras: 08
Adolescentes Grávidas:
Ação do PAIF: Acompanhamento e encaminhamento a assistência para recebimento do KitGestante.
Ação do PAIF: Acompanhamento sócio-assistencial
Famílias atendidas pelo Recadastramento do BPC: 03
Deficientes encaminhados para recebimento do BPC: 06
Parceria para realização do Casamento Comunitário na aldeia Pakuera, a pedido dos casais: 47
Ação do PAIF: Preenchimento de Declaração dos casais, encaminhamentos ao Fórum, Cartório e
acompanhamento de todo trabalho.
Projetos Desenvolvidos:

Horta Roça Escolar e Comunitária - Experimentar, Multiplicar e Alimentar – Este projeto está
sendo desenvolvido em parceria com a Funai e Superintendência de políticas Indígenas, plantio
de arroz, milho, mandioca e outros tubérculos – o milho foi colhido em fevereiro, mês que ocorre o
batizado do milho e o arroz foi colhido neste mês – mais de duas mil sacas que já foram
distribuídas entre as famílias (a distribuição é feita pelos caciques e chefe de posto).
Projeto Vida e Saúde – Interagir para fortalecer – Este projeto é realizado através de encontros
semanais entre jovens e idosos indígenas, tem como objetivo o fortalecimento e o resgate da
identidade cultural Bakairi, assim como melhorar a qualidade de vida de ambas as partes, nos
encontros os idosos falam das tradições, cantos, tradições, praticam caminhadas, brincadeiras,
visitas entre aldeias, onde é servido lanche como: bolos, canjica, sopas, preparados por mulheres
voluntárias indígenas e custeio do PAIF.
(As lideranças doaram 20 sacas de arroz para este projeto)
Projeto Psicossocial - Integração Sim Drogas Jamais – Este projeto está sendo implantado aos
poucos, pois é um tema que exige cautela e muito apoio da comunidade, principalmente dos
professores, tem como objetivo trabalhar com os estudantes indígenas jovens e adolescentes,
pois o álcool já faz parte das comemorações nas aldeias, assim como também indígenas adultos
já fazem uso quando estão na cidade. Está sendo realizado inicialmente através de trabalhos
escolares e posteriormente com palestras educativas, apresentações de vídeos, cartazes,
panfletos etc.
Projeto DVD Cultural – Este foi um projeto que teve início em 2004 e que já foi concluído, onde
através de filmagens é mostrada a cultura do povo indígena Bakairi.
METODOLOGIA E FONTES:
O programa PAIF de Paranatinga iniciado em 2004, fundamenta-se no Objetivo Geral do
Programa: Contribuir para a efetivação da Política de Assistência Social como política pública
garantidora de direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da
prevenção e superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de
atenção para a concepção e a implementação de programas, projetos serviços, e nos Princípios
e Definições da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 que dispõe sobre o Estatuto do Índio. É
mantida a Lei de Regulamentação Jurídica 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art. 1º - Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades
indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e
harmoniosamente, à comunhão social;
Art. 2º - Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das
respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das
comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos:
I – estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua
aplicação;

IV – assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e
subsistência;
VI – respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das
comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes;
VII – executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e
projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;
VIII – utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo
em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de
desenvolvimento;
X – garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da
legislação lhes couberem.
Art. 4º - Parágrafo II - Em vias de integração – Quando, em contato intermitente ou
permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições
comuns aos demais setores da comunhão social, da qual vão necessitando cada vez mais
para próprio sustento.
A partir do mês de maio de 2005, através da equipe técnica atual do Programa de Atenção
Integral à Família – PAIF, foi realizado um novo levantamento de dados primários e secundários,
com cruzamentos quantitativos e qualitativos nas aldeias Bakairi. A realização deu-se pela
contagem de famílias e população existentes nas aldeias. Os dados foram colhidos através de
reuniões ampliadas com as lideranças das aldeias e comunidade, visitas domiciliares, entrevistas,
conversas informais, observação participativa e outros com a finalidade de realizar os
atendimentos voltados de acordo com suas necessidades.
No decorrer do levantamento de dados constatamos que a comunidade indígena Bakairi de
Paranatinga se enquadra na definição: Em vias de integração, pois estão vivendo um período de
transição, onde alguns valores estão incorporados à comunhão nacional, ao mesmo tempo em
que buscam manter e resgatar culturas e costumes.

ANÁLISE DOS DADOS:
Apesar dos conhecimentos teóricos e contatos com famílias da etnia Bakairi, o trabalho de campo
realizado através de levantamento de dados nos revelou novas realidades, uma delas é a forma
como as famílias estão localizadas nas aldeias. As aldeias são formadas por grau de parentesco e
afinidades, pois existem várias famílias dentro de uma mesma etnia e embora tenham hábitos e
costumes similares, à medida que conhecemos mais particularmente cada família constatamos
diferenças de personalidades, maneiras de agir e presença de políticas internas. A liderança é
vista como uma questão de grande prestígio, onde as famílias que possuem maior nível de
conhecimento ou maior grau de aculturação são visadas como fortes concorrentes, embora a
escolha dos líderes não seja feita por grau de escolaridade. Apresentam um alto grau de
organização, são voltados à educação, muitos já possuem o 3º Grau, facilitando o

desenvolvimento dos trabalhos nas aldeias, são pessoas solidárias, compreensivas
e
acolhedoras, comprovando através de atos de partilha, onde procuram ser justos na divisão dos
benefícios recebidos ou adquiridos. A partir da análise crítica constatou-se que um dos grandes
problemas da população é a falta de documentos pessoais, analfabetismo, alcoolismo mesmo em
porcentagem pequena, mães solteiras com dificuldades para criar os filhos, famílias com baixa
renda, deficientes físicos e mentais.
Como todo ser humano, a população indígena encontra-se em processo de contínua evolução, o
contato com a mídia, com os não-índios, a busca de conhecimentos dos seus direitos, faz surgir
cada vez mais novas necessidades, tais como: casas de alvenaria, computador, telefone e outros.
Constatamos que as ações do programa PAIF nas aldeias Bakairi em Paranatinga estão sendo
realizadas enfrentando algumas dificuldades, tais como: a longa distância da cidade às aldeias, e
a longa distância de uma aldeia para outra; a falta de conhecimento aprofundado de uma ou
várias realidades, pois dentro de uma realidade existem várias realidades. O desafio da equipe do
PAIF é conhecer para aprender e ensinar sabendo, aliando teoria e prática tendo como prioridade
atender os objetivos do programa dentro da realidade das famílias atendidas, portanto as ações
são desenvolvidas de acordo com as prioridades apresentadas através de atendimento sócioassistenciais, encaminhamentos e projetos de desenvolvimento sustentável, projetos de resgate e
fortalecimento cultural, projetos preventivos, tendo como parceiros não só os órgãos estaduais,
municipais e federais, mas a própria comunidade que estão participando ativamente dos
planejamentos e das ações em andamento.

AVANÇOS APRESENTADOS:
 Mobilização para Trabalhos Comunitários, apresentando maior rendimento e grau de
satisfação,

levando

a

comunidade

a

iniciativas

que

terão

como

resultado

o

desenvolvimento sustentável;
 Maior Interação entre a Comunidade Indígena e a população da cidade;
 Desenvolvimento de trabalhos e projetos em parceria, unindo as três esferas de governo
para um só objetivo;
 Elevação da Auto-Estima das famílias atendidas pelos serviços e projeto;
 Maior Interação entre as aldeias;
 95% da população já possui todos os documentos.
 Elevação de número de pessoas adultas alfabetizadas ou estudando.
 Desenvolvimento de ações interativas e preventivas

DIFICULDADES NA IMPLANTAÇÃO DO CRAS INDÍGENA:
A longa distância e a falta de um veículo disponível só para o atendimento do CRAS, pois apesar

da Auxiliar Administrativo ser da aldeia e contarmos com voluntários na execução dos projetos,
nós: assistente social e psicólogo precisamos estar freqüentemente nas aldeias que dista: 90 km
da cidade, sendo que de uma para outra tem distâncias de até 12 km, somando 8 aldeias
menores e uma aldeia central com 80 famílias. Embora muitos dos atendimentos são feitos no
CRAS urbano, nos dias em que os técnicos estão na cidade, pois a FUNASA tem um veiculo
disponível para transporte de todos que precisarem vir à cidade, principalmente se for caso de
doença.
A falta de uma estrutura física para o CRAS Indígena, pois os atendimentos estão sendo feitos em
salas cedidas pela FUNAI e pela escola José Pires Uluko, utilizamos também as choupanas das
aldeias para reuniões e outros atendimentos.

