OFICINA
Respeito à diversidade no Sistema Único de
Assistência Social

São Luís, 30 abril de 2019

Assistência Social: Marcos Normativos

CF/88

PNAS/2004

LOAS/93

NOB-RH/SUAS/2006

NOB/SUAS/2005

Tipificação Nacional de
Serviços
Socioassistenciais/2009

Assistência Social: Concepção
 Incluída no âmbito da Seguridade Social, configurando o triângulo do sistema do bem-estar social brasileiro, juntamente com a
saúde e a previdência;
 Considera as desigualdades socioterritoriais em sua configuração;
 Caráter de Política de Proteção Social, levando em conta as pessoas, as suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de apoio
primeiro, isto é, a família (vertentes de proteção social);
 Se configura na perspectiva socioterritorial, assumindo a centralidade sociofamiliar no âmbito de suas ações;
 Deve garantir as seguranças de: sobrevivência (renda e autonomia); de acolhida e de convívio familiar e comunitário (ou
vivência familiar);
 Voltada à provisão de serviços, programas, projetos e benefícios socioassitenciais;
 Gestão da política de forma descentralizada por meio do SUAS.

Política Nacional de Assistência Social/PNAS
 Usuários – DIVERSIDADE DE PÚBLICO
 Famílias e indivíduos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como:
Famílias e indivíduos com
perda ou fragilidade de
vínculos de afetividade,
pertencimento e
sociabilidade;

Ciclos de vida (crianças e
adolescentes, jovens e
idosos);

Identidades
estigmatizadas em termos
étnico, cultural e sexual
(Povos e Comunidades
Tradicionais)

Desvantagem pessoal
resultante de
deficiências;

Exclusão pela pobreza e,
ou, no acesso às demais
políticas públicas;

Uso de substâncias
psicoativas;

Diferentes formas de
violência advinda do
núcleo familiar, grupos e
indivíduos;

Inserção precária ou não
inserção no mercado de
trabalho formal e
informal

Em especial: Famílias beneficiárias de Programas de Transferência de renda e benefícios assistenciais (e crianças, adolescentes, jovens e idosos
cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda - PBF); Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas, com prioridades
para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Visão Social na PNAS

Visão
Social
Inovadora

Conhecer os riscos e
as possibilidades de
enfrentá-los

Visão
Social de
Proteção

Visão
social
capaz de
captar as
diferenças
sociais
A análise da situação
não pode ser só das
ausências,
mas
também
das
presenças

Pautada na dimensão ética de incluir “os
invisíveis”, os transformados em casos
individuais, enquanto de fato são parte de
uma situação social coletiva; as diferenças e os
diferentes, as disparidades e as desigualdades

Uma visão
social que
considera
as forças e
potencialida
des

Circunstâncias
que
envolvem o indivíduo, e ele
com sua família, são
determinantes para sua
proteção e autonomia

O olhar para a diversidade
de público, objetivando a
inclusão e a eqüidade dos
usuários e grupos específicos,
ampliando o acesso aos bens
e serviços socioassistenciais
básicos e especiais, em áreas
urbana e rural (PNAS)

O que é o SUAS?
O Sistema Único de Assistência Social organiza as ofertas de programas, serviços, projetos e benefícios socioassistenciais
conforme a Política Nacional de Assistência Social.


Padronização nacional das ofertas socioassistenciais;



Comando Único em cada esfera administrativa;



Controle Social e participação;



Definição das responsabilidades dos entes federados.
Os serviços socioassistenciais no SUAS são organizados
segundo as seguintes referências:
Vigilância Social
Proteção Social

FUNÇÕES DO SUAS

Defesa Social e Institucional

Direito à informação, sobretudo àqueles com vivência de barreiras culturais, de leitura, de limitações físicas. (PNAS)

Sistema Único de Assistência Social
 Eixos estruturantes

Matricialidade sociofamiliar: É a partir do olhar para o
núcleo familiar que se dá a efetividade das ações. O
usuário dos serviços e/ou benefícios NÃO pode ser
desvinculado do seu contexto familiar e social.
Territorialização: Ultrapassa a dimensão físico-territorial.
O território é o espaço relacional, vivido e construído
cotidianamente, da diversidade de interesses, disputas,
conflitos,
vulnerabilidades
mas
também
de
OPORTUNIDADES, HABILIDADES, SOLIDARIEDADE,
AFETIVIDADE, presença e acesso a políticas públicas etc.
Pensar na política pública a partir
do território exige também um
exercício de revista à história, ao
universo cultural da população que
vive nesse território (...)

FAMÍLIA
É o conjunto de pessoas unidas por laços
consangüíneos, afetivos e ou de
solidariedade, cuja sobrevivência e
reprodução social pressupõem obrigações
recíprocas e o compartilhamento de
renda e ou dependência econômica.

A PNAS reconhece que as famílias tem arranjos e valores
conforme os contextos econômicos e socioculturais, tendo
composições distintas e dinâmicas próprias (Ex: PCTs)

Proteções
Afiançadas

Alta

•

Famílias e indivíduos que necessitam de proteção integral

complexidade

PSE

•

PAEFI

Média
complexidade

Proteção Social Básica

PSB
PAIF

•

Quando há situações de risco instaladas
(pessoal e social)
Famílias e indivíduos com direitos violados,
MAS cujos vínculos familiar e comunitário não
foram rompidos

•
•

Previne situações de risco
Fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários

Escala de vulnerabilidade e risco social

Organização das ofertas do SUAS em níveis de complexidade

Unidades de Referência
PROTEÇÃO SOCIAL








BÁSICA

ESPECIAL Média Complexidade

CRAS

CREAS

8.364 CRAS em 5541 municípios

(Cad. Suas, 02/04/19);
7.456 cofinanciados (89,14%);

138 lanchas da Assistência Social;
1.220 equipe volantes;
2.391 CRAS informaram atender
PCTs (Censo Suas 2018)
21 CRAS localizados em T.I. (Censo
2015);
•
40 CRAS em Terras quilombolas
(Censo 2015);

•

48
CRAS
comunidades
2015)

localizados
em
ribeirinhas (Censo

2.646 CREAS, RI/MC
– 2019
2.236 cofinanciados

CENTRO POP



229 cofinanciados,
RI/MC - 2019

ESPECIAL Alta Complexidade
Serviço Acolhimento



6.441
vagas
cofinanciadas, RI/MC
- 2019

Proteção Social Básica
 Objetivo da PSB
•

Prevenir situações de risco (sociais e materiais);

•

Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

•

Ações protetivas, preventivas e proativas

 Público alvo:
•

Famílias em situação de vulnerabilidade

 Oferta de Serviços, Programas e Benefícios por meio de:
•

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) – execução de forma direta

•

Centros de Convivência;

•

Entidades e organizações de assistência social referenciadas aos CRAS – execução de forma indireta

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
 Unidade pública estatal, de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade
social;
 Atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário;

 Efetiva a referência e a contrarreferência do usuário na rede socioassistencial do SUAS;
 Oferta obrigatória do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família/PAIF;
 Desenvolve obrigatoriamente a gestão da rede socioassistencial de PSB do seu território.

São funções do CRAS:
Oferta do PAIF –
Trabalho Social com
Famílias

Gestão da PSB no
território

Oferta de outros
serviços da PSB
conforme demanda
do território

O CRAS é a porta de entrada
do SUAS e se articula com as
demais políticas no território

Gestão Territorial da PSB
A equipe do CRAS realiza, sob orientação do gestor municipal de Assistência Social, o mapeamento e a organização
da rede socioassistencial de proteção básica e promove a inserção das famílias nos serviços de assistência social local
e o encaminhamento para as demais políticas públicas e sociais.
Articulação da Rede PSB
referenciada ao CRAS

Promoção da articulação
intersetorial

Busca Ativa

• Viabiliza o acesso da
população aos serviços
de AS local
• Contribui
para
a
definição de atribuições
das unidades e adoção
de fluxos entre o PAIF e o
SCFV
• Promove
a
gestão
integrada de serviços e
benefícios

• Diálogo com as demais
políticas e setores
• Propicia o acesso das
famílias aos serviços
setoriais

• Busca
intencional
de
situação
de
vulnerabilidade e risco
social,
e
de
potencialidades!
• Realiza
vigilância
socioassistencial
• Utilização do Prontuário
SUAS e CadÚnico como
ferramentas de gestão

acolhimento






UBS;
Escolas;
Ed. Infantil;
Pontos de Cultura, etc.

Boa estratégia para localizar PCTs
em situações de vulnerabilidades,
respeitando a consulta prévia
(Convenção 169/OIT)!

Serviço
local

Serviço
local

Serviço
local

Serviço
local

inserção

encaminha
mento

acompanha
mento

Diversidade de Público e Território na PSB
 A visão de Território
• Vai além da delimitação espacial (uma visão mais atenta às realidades e dinâmicas sócio-espaciais);

• Constitui um espaço habitado, onde as relações humanas e sociais ocorrem (dinâmica relacional);
• Se dá a partir de uma leitura política, econômica, social e cultural;
• Produz elementos de informação para a garantia da proteção social (vigilância socioassistencial);
• Classificação por portes municipais para o processo de gestão e territorialização da política;
A PNAS caracteriza os municípios brasileiros de acordo com seu porte demográfico associado aos
indicadores socioterritoriais
Municípios pequenos 1:
com população até
20.000 habitantes (
45% da sua população
vivem em áreas rurais.
Representa 73% dos
municípios brasileiros)

Municípios pequenos 2: Municípios médios: com
com população entre
população entre
20.001 a 50.000
50.001 a 100.000
habitantes
habitantes

Municípios grandes:
com população entre
100.001 a 900.000
habitantes

Metrópoles: com
população superior a
900.000 habitantes

Compreender o
TERRITÓRIO, nas
suas múltiplas faces
e sentidos para as
famílias!

Diversidade de Público e Território na PSB
 A visão de Território
• Conjunto de áreas e limites de abrangência – área de abrangência de um CRAS;
• Um município pode ter vários territórios de vulnerabilidade (cada qual à sua maneira, dinâmicas intraurbanas diferentes e
desiguais);

• Considerar a particularidades de cada território se faz essencial para não tratar de forma homogênea o que
aparentemente se mostra semelhante: cidade pequena, cidade média, metrópole, litoral, sertão, urbano, rural;
• Casos específicos devem ser considerados como as cidades com menos de 20.000 hab, cujos territórios são extensos e a
população encontra-se dispersa, em aglomerados rurais, em beiras de rios ou estradas, em áreas de fronteira, de proteção
a mananciais ou com a presença de PCTs.

Diversidade de Público e Território na PSB
 A diversidade de território









Um avanço reconhecido de
iniciativa de territorialização,
como resposta à diversidade de
território, foi a instalação de
equipes volantes, com o uso de
veículos ou lanchas da AS.
Permitiu aos PCTs acessarem os
serviços de PSB!

Urbanos;
Rurais;
Semiáridos;
Sertão;
Amazônia Legal – área que engloba nove estados do Brasil pertencentes à bacia Amazônica;
Áreas de grande extensão territorial;
Áreas de fronteiras;
Áreas com a presença de PCTs (terras indígenas; terras ocupadas por remanescentes de quilombos, terras em locais
próximos aos rios, etc);
 Áreas de difícil acesso dadas por sua localização, barreiras geográficas, pelas distâncias a serem percorridas, dentro
outras, como por exemplo calhas de rios, assentamentos, comunidades tradicionais, etc.
É importante não tomar o
município
como
critério
exclusivo para definir os limites
territoriais para cobertura dos
serviços às famílias de PCTs!

Diversidade de Público e Território na PSB
 Qualificação das ofertas aos PCTs

Demandas

Deliberações das IX e a X
Povos e Comunidades
Equipes de referência do
Conferência Nacional
(2013 e 2015) que
Tradicionais com demanda
SUAS com demanda de
de um atendimento
orientações técnicas para sinalizaram para a atenção
qualificado e culturalmente
atendimentos à Povos e
às especificidades
adequado.
Comunidades Tradicionais. socioculturais presentes no
território brasileiro

Deliberações do Encontro
“Fator Amazônico/16” e
“Seminário Pan
Amazônico/2017”

O Plano Decenal
(2016/2026) destaca a
plena universalização do
SUAS, primando pela sua
total acessibilidade, com
respeito à diversidade e à
heterogeneidade dos
indivíduos, famílias e
territórios.

Diversidade de Público e Território na PSB
 Quem são Povos e Comunidades Tradicionais

• Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Decreto 6040/2007).
• Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e
comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. (Decreto 6040/2007).
Grupos com marcação específica no Censo SUAS:
Povos Indígenas

Comunidade
Quilombola

Comunidade
Ribeirinha

Povos Ciganos

Comunidades
Extrativistas

Outros (comunidades
de terreiro,
pescadores,
assentados, etc.)

Diversidade de Público e Território na PSB
 Normativos que tratam sobre o direitos de PCTs

No âmbito do sistema
jurídico interno

No âmbito do sistema
jurídico internacional

• Constituição Federal/88, art. 215, 225, 231, 232 ;
• Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 68;
• Decreto nº 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos;
• Decreto nº 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;
• Decreto 8.750/2016, que institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais.

• Convenção da Diversidade Biológica, aprovada por Decreto Legislativo nº 2/94, onde ressalta a importância da diversidade biológica para
a evolução e manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera;
• Convenção nº 169/89 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada por Decreto 5.051/2004, atribuindo aos governos a
responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger o
direitos dos povos indígenas e tribais e a garantir o respeito pela sua integridade. (art. 2º)
• Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 2007, quando garantem aos povos indígenas o direito à melhoria de
suas condições econômicas e sociais, assegurando a continuidade dessa melhoria.

Diversidade de Público e Território na PSB
 Dados Censo Suas 2018
Quantidade de CRAS que
informaram a existência de povos
e comunidades tradicionais no
seu território de abrangência

Quantidade de CRAS que
informaram Atender povos e
comunidades tradicionais

684

650

1.059

954

Comunidade Ribeirinha

675

619

Povos Ciganos

594

511

Povos de Matriz Africana

491

350

Extrativistas

255

215

Outros povos e comunidades
tradicionais

355

372

2.620

2.391

Povos Indígenas
Comunidade Quilombola

Total Geral
Fonte: Censo SUAS 2018

 2.620 CRAS que tem PCTs no
território de abrangência;
 2.391 CRAS que informaram
atender PCTs.

Diversidade de Público e Território na PSB
 Dados Censo Suas 2018

Quantidade de CRAS que informaram Atender povos e comunidades tradicionais
Quantidade de CRAS que atendem, por Público
Região

Total de
CRAS

Povos
Indígenas

Comunidade
Quilombola

Comunidade
Ribeirinha

Povos
Ciganos

Matriz
Africana

Extrativistas

Outros povos
e
comunidades
tradicionais

Norte

335

160

95

219

9

21

88

45

Nordeste

1.020

154

520

261

248

241

102

121

Centro-Oeste

241

125

63

47

59

13

4

22

Sudeste

488

64

188

61

158

49

12

106

Sul

307

147

88

31

37

26

9

78

Total Geral

2.391

650

954

619

511

350

215

372

Fonte: Censo SUAS 2018

 Quantidade de CRAS
que
informaram
atender
PCTs
desagregados por
região;
 Temos como destaque
o Nordeste (42%)
como a região que
mais
realiza
atendimentos a PCTs

Diversidade de Público e Território na PSB
 Como reconhecer e trabalhar com PCTs?
 Fazer diagnóstico do território levando em conta a existência de Povos e Comunidades Tradicionais;
 Reconhecer a autodeterminação e a consulta prévia (garantia prevista na Convenção 169);
 Estabelecer contato com lideranças e/ou instituições representativas;
 Reconhecer o pertencimento e a relação desses povos com o território;
 É importante não tomar o município como critério exclusivo para definir os limites territoriais para cobertura dos serviços às
famílias de povos e comunidades tradicionais – Reconhecimento da pluralidade de territórios;
 Utilização de métodos participativos de escuta e construção conjunta para que haja a apropriação acerca dos direitos
socioassistenciais - Reconhecer que a população não é apenas destinatário do serviço;

 Trabalho social deve ultrapassar a noção de família e alcançar a coletividade;
 Conhecer e se amparar nos normativos legais quando da atuação com PCTs.

Diversidade de Público e Território na PSB
 Princípios para o atendimento culturalmente adequado
1
Respeitar a identidade étnica e o pertencimento
cultural, linguístico e territorial;
2

4
Reconhecer e proteger os valores e práticas sociais,
culturais, religiosos e espirituais próprios;

Planejamento e execução de ações com a
participação dos povos e comunidades tradicionais;

3
Não empregar nenhuma forma de força ou de
coerção que viole os direitos humanos e as
liberdades fundamentais dos povos interessados;

7

5

Assegurar o suporte necessário para que seus costumes
sejam conservados;

Respeitar a integridade dos valores, práticas e instituições
desses povos;

8

6

Reconhecer o pertencimento e a relação desses povos
com o território, os direitos de propriedade e de posse
sobre as terras que tradicionalmente ocupam;

Consultar os povos interessados, mediante procedimentos
apropriados e, particularmente, através de suas
instituições representativas, cada vez que sejam previstas
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de
afetá-los diretamente

9
Garantir a participação voluntária em programas de
formação profissional e também nas instâncias de
Controle Social, como os Conselhos de Assistência
Social.

Diversidade de Público e Território na PSB
 Convenção nº 169/OIT
Princípio da autodeterminação; reconhecimento do direito à terra; à consulta prévia e à participação livre
“consultar os povos indígenas, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições
representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente”
(Artigo 6º)

 A consulta prévia é uma obrigação do estado de perguntar, adequada e respeitosamente, aos povos suas posição sobre
decisões administrativas e legislativas capazes de afetar suas vidas e seus direitos;
 Deverá ser efetuada com boa fé, sem pressões e com um diálogo acolhedor que respeitem os direitos desses povos sobre
suas terras, tradições, rituais, e demais;
 Só é possível fazer consultas sobre propostas ou ideias, NUNCA sobre decisões já tomadas;
 As datas de reuniões (informativas e deliberativas) devem partir conforme cronograma e local dos povos interessados;
 As informações devem ser passadas de forma simples e esclarecedora para o entendimento de todos;
 Pode-se utilizar um “Plano de Consulta”, com detalhamento de atividades, tempo e recursos para o processo de consulta;
 Importante ressaltar que cada povo pode ter seu protocolo específico de consulta.

Serviços, Programas e Benefícios da PSB
 Serviços tipificados:

 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV;
 Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas
 Programas:
 Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS Trabalho
 Benefícios:
 Benefício Eventuais;
 Benefício de Prestação Continuada (BPC)

A oferta dos serviços da PSB culturalmente adequada
 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
 Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias,
prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida;
 Compreensão dos diferentes arranjos familiares, respeitando a diversidade étnica e cultural de cada grupo familiar;
 Reconhecer a família como espaço de potencialidades para superação das vulnerabilidades;
 A busca ativa é elemento essencial ao desenvolvimento do PAIF, principalmente ao localizar PCTs no território (Dimensão ética
da PNAS de incluir “os invisíveis”); Nem sempre o limite do município é suficiente para definir o território de abrangência
 Os povos interessados deverão ser consultados sobre o interesse da oferta do serviço e participar junto quando da elaboração
metodológica das atividades;
 O trabalho social deve ultrapassar a noção de família e alcançar a coletividade.

A oferta dos serviços da PSB culturalmente adequada
 Ações do PAIF com famílias de comunidades tradicionais

 No momento da acolhida, considerar a situação socioeconômica vivenciada e a subjetividade (crenças, valores,
formas de comunicação e expectativas), sem preconceito, racismo, discriminações e estigmas;
 Abordar nas oficinas com famílias temas que valorizem os saberes tradicionais e características culturais;

 O PAIF pode auxiliar na identificação do potencial produtivo já existente nas comunidades e auxiliar no acesso a
políticas públicas de incremento ao desenvolvimento local, bem como estimular o associativismo e a participação
de PCTs nas instâncias de controle social;
 Abordar temas de educação alimentar e nutricional nas oficinas com famílias, considerando os hábitos
alimentares das comunidades, e ser sensível às manifestações culturais, para elevar o sentimento de
pertencimento ao território e coletividade.

Acolhida
Oficinas com
Famílias
Ações
Particularizad
as
Ações
Comunitárias
Encaminhamen
tos

A oferta dos serviços da PSB culturalmente adequada
 Equipe Volante (EV) – equipe adicional que integra um CRAS em funcionamento!

 Consiste em levar os serviços socioassistenciais de PSB às famílias que residem em locais de difícil acesso,
em seu território de abrangência (territórios rurais; com a presença de PCTs; calhas de rio; assentamentos;
territórios semiáridos; da Amazônia Legal; dentre outros);

 Necessidade do conhecimento da cultura local como pré-requisito para o trabalho social com
famílias.
“No caso de territórios de baixa densidade
demográfica, com espalhamento ou dispersão
populacional
(áreas
rurais,
comunidades
indígenas,
quilombolas,
calhas
de
rios,
assentamentos, dentre outros), o CRAS deverá
instalar-se em local de melhor acesso para a
população e poderá realizar a cobertura dessas
áreas por meio de equipes volantes ou de
unidades
itinerantes,
responsáveis
pelo
deslocamento dos serviços.”

A oferta dos serviços da PSB culturalmente adequada
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV)






Serviço referenciado ao CRAS, articulado e complementar ao PAIF, sendo realizado em grupos, por ciclos de vida, e organizado a
partir de percursos;
Objetiva prevenir e proteger as pessoas de vulnerabilidades e riscos relacionais e sociais, de modo a ampliar trocas culturais e de
vivência, fortalecer os vínculos familiares e incentivar a convivência comunitária;
O fortalecimento do convívio deve partir da construção da cultura e da coletividade para PCTs;
Nos grupos são realizadas atividades culturais, artísticas e esportivas, e outras dinâmicas. Os rituais dos PCTs podem ser importantes
momentos dinamizadores dos laços entre as pessoas e famílias.

 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio




Destina-se a pessoas com deficiência e idosos (60 anos ou mais) que vivenciam situações de vulnerabilidade social,
especialmente, associadas a dependência de cuidados de terceiros, redução da mobilidade no território, ou de
adesão às atividades nas unidades socioassistenciais no território;
Para ofertar o serviço de forma culturalmente adequada vale compreender quais as formas de sociabilidade e de
cuidados que os povos tradicionais desenvolvem com seus idosos/as e com as pessoas com deficiência;
Público prioritário: beneficiários do BPC e PBF

Materiais produzidos como resposta às diversidades de públicos
 Objetivam qualificar as ofertas da PSB para PCTs, levando em consideração a grande diversidade sociocultural das famílias
como forma de dar o devido atendimento;
 Trazem subsídios técnicos e teóricos para auxiliar as equipes de referência dos CRAS no atendimento culturalmente adequado;
 Abordam a importância do protagonismo desses povos na construção de políticas públicas e serviços que afetem suas vidas,
bem como normativas que amparam a condução do atendimento;
 Reconhecem as discriminações étnicas-raciais, e o racismo, como vulnerabilidades que devem ser enfrentadas, objetivando
romper com essas práticas nos equipamentos socioassistenciais.

Trabalho Social com Famílias Indígenas
 Alguns conceitos vistos pela realidade indígena

Autonomia

Protagonismo

Família, Convívio
familiar e
comunitário

• Autogoverno;
• Base territorial com claro
conteúdo jurisdicional;
• Competências para gerir
assuntos de ordem política,
econômica, administrativa,
cultural, ambiental, territorial
e de saúde;
• Participação
e
representação política na
vida nacional

• Capacidade de expressar
demandas
em
esferas
públicas;
• Refere-se
à
autodeterminação
na
gerência
dos
próprios
assuntos;
• Resistir aos processos de
dominação, opondo-se a
toda forma de dependência,
tutela e subordinação

• Tem composições distintas e
dinâmicas próprias;
• Preponderância das famílias
extensas em relação às
atividades
econômicas,
políticas, rituais, guarda das
crianças
• Ameaças ao território são
ameaças à sua convivência
familiar e comunitária

Vulnerabilidade e
Risco Social
• Vulnerabilidade em suas
múltiplas dimensões;
• Pobreza é um conceito
questionável
• A condição indígena não
pode ser, automaticamente,
sinônimo de vulnerabilidade;
• Estão
relacionados
a:
violência
dos
conflitos
fundiários, exclusão social,
discriminação
étnica,
ausência de serviços e
políticas públicas em seus
territórios; terras inférteis;
ausência de saneamento
básico, etc.

Trabalho Social com Famílias Indígenas
 A oferta do PAIF para famílias indígenas
 Necessidade de identificar a organização social do povo indígena (estudo da realidade indígena local);
 Povos indígenas são protagonistas da metodologia do serviço (incluir as lideranças indígenas na discussão e
deliberação acerca das ações que serão desenvolvidas);
 Necessário promover uma reunião prévia com as famílias e lideranças indígenas para apresentação da
equipe e proposta do trabalho, além de ouvir as demandas indígenas (sugestão: roda de conversa
informativa);
 Pressupõe ouvir a comunidade, conhecer a realidade local, promover a participação indígena; respeitar a
autonomia familiar e comunitária; fortalecer a cultura indígena e defender seus direitos;
 Importante consultar antropólogos, professores indígenas, universidades, FUNAI, SESAI, MPF, representantes de
organizações indígenas e indigenistas (ONGs) para apoiar o TSF indígenas.
Requer equipe do CRAS multidisciplinar, composta por assistentes
sociais, psicólogos e antropólogos. Importante profissionais nos CRAS
que saibam se expressar nas línguas indígenas!

Diversidade de Público e Território na PSB
 Ações do PAIF com famílias indígenas
 ACOLHIDA: momento de escuta das necessidades e de apresentação dos serviços e demais políticas setoriais. A escuta
deve respeitar as dificuldades linguísticas e ocorrer sem preconceitos. Sugestão: colocar cartazes de boas-vindas na
língua, ou línguas indígenas, presentes no território de abrangência do CRAS.
 AÇÕES PARTICULARIZADAS: momento para conhecer a dinâmica familiar. Exemplos: descumprimento das condicionalidades
do PBF; beneficiários indígenas do BPC de 0 a 18 anos fora da escola; suspeita de violação de direitos e vínculos
familiares e comunitários fragilizados.
 AÇÕES COMUNITÁRIAS: são ações muito abertas, com foco nas demandas dos territórios, planejadas em conjunto com as
famílias e lideranças, em articulação com outros serviços e políticas setoriais. Sugestão de atividades e temas:
•
•
•

Ações de educação popular: associativismo; direitos indígenas; alcoolismo; saúde indígena; saberes
medicinais tradicionais; educação escolar indígena;
Campanhas: geração de documentação civil e acesso à renda (realizada nas T.I ou aldeias);
Eventos comunitários: vacinação, pesagem de crianças, atualização cadastral.

Diversidade de Público e Território na PSB
 Ações do PAIF com famílias indígenas
 OFICINAS COM FAMÍLIAS:
 Momento para reunir a família – ou algum de seus representantes – em torno da discussão de temas relacionados com as
vulnerabilidades ou com as potencialidades (questões vivenciadas pela comunidade);
 Encontros previamente organizados com as lideranças indígenas;
 Entendimento do caráter coletivo e estrutural dos problemas;
 Promover a autoestima positiva dos usuários indígenas, como sujeitos capazes de realizar mudanças (enfoque de
reflexão);
 Fortalecer o sentimento de pertencimento à comunidades indígena, valorizar as identidades étnicas, estimular a
participação social, dentre outros (enfoque de convivência);
 Proporcionar aos participantes indígenas posturas questionadoras e transformadoras de contextos adversos à garantia de
seus direitos (enfoque na ação)

Diversidade de Público e Território na PSB
 Ações do PAIF com famílias indígenas
 OFICINAS COM FAMÍLIAS:
 As oficinas também podem contribuir para aprofundar o conhecimento do território. Sugestão: construção de “mapas de
riscos e vulnerabilidades sociais”, com realização de oficinas seguidas de etapas de campo.
Oficina sobre direito à alimentação
adequada

Oficina sobre os direitos das pessoas
idosas e pessoas com deficiência

Oficinas sobre direitos territoriais e
meio ambiente

Reflexão sobre a efetividade do
direito à alimentação e à água

Reflexão sobre os direitos dessas
pessoas, formas de cuidados,
acessibilidade

Reflexão sobre a história e
características socioculturais

Pensar formas de superação das
dificuldades
Monitoramento da situação
alimentar e nutricional dos povos
indígenas
Trabalho de campo: coleta de
informações dos moradores das
comunidades sobre o tema:
domicílios que estão em situação de
insegurança alimentar

Disseminar a noção do usufruto
exclusivo das reservas indígenas
Identificação das necessidades e
dos serviços disponíveis

Trabalho de campo: localizar
domicílios com pessoas deficientes
ou idosas que requerem cuidados

Identificar ameaças
Trabalho de campo: identificar a
localização de pontos de invasão,
locais frágeis para obras de
infraestrutura

O
CRAS
deve
estimular e fortalecer
mecanismos internos
das
comunidades
indígenas
para
resolver
suas
dissidências!

Diversidade de Público e Território na PSB
 Ações do PAIF com famílias indígenas
 INTERSETORIALIDADE E ENCAMINHAMENTOS:
 Compor a rede com a FUNAI, Conselho Tutelar e Ministério Público Federal, setores de Saúde e Educação, Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI/SESAI), organizações não governamentais, etc – facilitar a fluidez dos
encaminhamentos;
 Importante que o órgão gestor promova a intersetorialidade;
 Os técnicos dos CRAS devem acompanhar de perto se o encaminhamento dado a uma família indígena foi efetivado.

A parceria com a FUNAI é imprescindível para a garantia de direitos e o
exercício da cidadania!

OBRIGADA!
Marcela Siqueira
Coordenadora Geral de Ações Complementares
Departamento de Proteção Social Básica – DPSB
Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS
Tel: (61) 2030-3958
marcelar.siqueira@cidadania.gov.br

