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DIRETORIA DE DIREITOS HUMANOS
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MEMÓRIA 6a REUNIÃO GT INDÍGENAS

Data web reunião: 30/07/2021
Horário: 13:45h
Presentes: Ana Soraia Biasi - CIJ/MPSC; Cláudia Pereira - Sedisc/Coord. Regional FUNAI
Guarapuava; Cristopher Feliphe Ramos - Coord. Regional FUNAI Guarapuava; Edviges Ioris
- Antropologia/UFSC NEPI; Frederico A. Carvalho PETI/SC SDS; Isabela Flor da Rosa -
Estagiária PETI/SC SDS; Júnior Marques - Chefe da CTL Chapecó; Lourenço Carneiro Filho
- CEAS; Maristela Cizeski - Pastoral da Criança/CEDCA; Micael Vaipon Weitscha - liderança
Xokleng; Nicole - estagiária GEIRI/SDS; Regina - GEIRI/SDS; Roberto Perin -
Sedisc/Coord. Regional FUNAI Passo Fundo; Rodrigo Thurler - Serviço de Gestão Ambiental
e Territorial de Guarapuava; Sandra Barreto - SES; Sérgio Leandro - CEAS; Taina Wandelli e
Vanessa Cristofolini - Assistência Social de Joinville.

QUESTÕES PONTUADAS

INFORMES
 
- Regina não obteve resposta após sua participação na 35a plenária ordinária do CEPIn, que
ocorreu no dia 14/06/2021, referente a questão da participação das lideranças neste GT.
Considerando que a data da nossa reunião estava se aproximando, ela contactou diretamente
o presidente do CEPIn, o Cacique Nilton Ndili, que designou o Cacique Micael para
participar.
 
- Micael comunicou que tudo que for discutido na reunião será repassado para o presidente
do conselho. Também informou que a Trilha da Sapopema, localizada na aldeia Bugio (TI
Ibirama-Laklãnõ), que proporciona uma visita pelas comunidades locais e o museu, com
exposição e venda de artesanatos (maior fonte de sustento da comunidade), voltarão a
funcionar após meses fechados à visitação por conta da pandemia. 
 
CALENDÁRIO ESCOLAR E MOBILIDADE

- Segundo Ana Soraia, o MPSC, por meio do programa APOIA, desenvolve um trabalho
em rede para combater a evasão escolar. No caso das crianças indígenas, que acompanham
os pais na mobilidade para venda de artesanato, determina-se que elas devem retornar após
15 dias. 

- Roberto Perin, ao falar sobre a realidade do seu estado, explicou que no Rio Grande do
Sul todas as famílias que saem devem pedir autorização para a liderança, levando
preferencialmente as crianças que não estão em idade escolar. Quando não estão no período



de férias, elas podem permanecer fora por no máximo 15 dias. Nos municípios de Iraí e
Vicente Dutra há um calendário diferenciado: as crianças não têm férias em julho, em
contrapartida o recesso escolar é de dezembro até março para que elas possam acompanhar
os pais na mobilidade. 

- No Paraná, conforme explicou Cristopher, há dificuldades em relação à frequência escolar,
pois não foi formalizado junto ao Estado um calendário diferenciado e os acordos são feitos
informalmente.

ORGANIZAÇÃO DO GRUPO

- Edviges levantou a necessidade de pensarmos em um outro formato (que não seja o
Whatsapp ou o Google drive) para socializar os registros das reuniões e demais documentos
relevantes para o GT. Ela propôs que seja criado um grupo de email. 

- Ana Soraia colocou que por uma questão institucional é necessário definir os objetivos do
grupo e elaborar um planejamento para não perder o foco.

- Regina explicou que o objetivo maior do grupo é estruturar a mobilidade indígena 2022 no
Estado de Santa Catarina, preocupação que surgiu principalmente por conta da pandemia,
levada para discussão em reunião da FECAM no ano passado, na qual estavam presentes
mais de 100 municípios do Estado. Assim, este GT busca entender os motivos por trás
dessa mobilidade - que envolve tanto o adulto quanto a criança indígena - e como ela
ocorre. Considerando que os técnicos da rede de atendimento e do sistema de garantia de
direitos muitas vezes não têm entendimento sobre essa questão, levantou-se a necessidade
de realizar uma formação voltada a esse público. 

- Diante da preocupação da Professora Edviges com a amplitude da proposta, Regina
colocou que o papel da UFSC nesse processo seria contribuir com a formação e que a
estruturação da mobilidade em si é uma questão de gestão, sendo fundamental ter esse
momento prévio de formação para dar os subsídios necessários aos servidores.

- Tendo em vista que são muitas demandas, Ana Soraia afirmou que esse primeiro momento
deve ser voltado à estudar o assunto, depois fazer o diagnóstico para então pensar o que
vamos fazer.

- De acordo com Regina, devemos pensar a estrutura de trabalho para cada momento. A
primeira situação que foi colocada é a mobilidade, mas isso tem outros desdobramentos
como a cultura, a criança, a mulher indigna...

- Cristopher destacou a importância do trabalho junto a rede socioassistencial dos
municípios para os quais essas famílias em mobilidade se destinam. Para isso é necessário
mapear quais municípios têm essa demanda, levando em conta no planejamento da
consolidação desses serviços as especificidades administrativas de cada um, o local do
abrigo para os indígenas, possíveis conflitos existentes com as vizinhanças, custos
infraestruturais, capacidade técnica (sendo interessante a contratação de antropólogos para
trabalhar na rede SUAS), qual o público - a depender do tamanho do município - que ele
será capaz de atender conforme o número de famílias que for recebendo, entre outros



fatores. É somente depois que deve-se entrar nos demais aspectos como saneamento,
etnodesenvolvimento e educação.

- Para Edviges, antes disso que Cristopher colocou, é fundamental fazer uma formação para
entender a presença indígena no Estado e seus modos de vida, buscando ser mais inclusivo
e estar melhor instrumentalizado em nossas áreas de atuação, estabelecendo melhores
formas de diálogo com os povos indígenas.

 - Diante das violações dos direitos da população indígena no contexto urbano, Taina
ressaltou a importância da instalação de um espaço no centro da cidade para a venda de
artesanato, porém questiona até que ponto essa demanda extrapola as competências da
assistência social e passa a envolver também outros atores. Ela ainda reforçou o papel dos
segmentos da cultura, desenvolvimento e sustentabilidade na construção de políticas
públicas articuladas.
 
- Ana Soraia falou da importância de organizar o sistema de garantia de direitos da pessoa
indígena, que se transversaliza em várias instituições, cada uma com suas atribuições.
Faz-se necessário, diante disso, que cada município identifique e organize a sua rede, dando
visibilidade a esse sistema.
 
- Segundo Roberto Perin, as casas de passagem devem ser a prioridade no que se refere à
mobilidade. Porém, na visão de Regina, as demandas de acolhimento devem ser pensadas
nas próximas etapas do nosso planejamento. 
 
- O primeiro ponto, conforme discutido pelo grupo, deve ser elaborar um documento com o
histórico do grupo, seus objetivos e linhas gerais; tendo esse material, fazer o convite às
lideranças. Posteriormente, nas reuniões, confirmar com as lideranças nossos objetivos 
enquanto GT e elaborar estratégias em conjunto. O planejamento do grupo deve ser
coletivamente construído com a participação das lideranças, estabelecendo metas claras e
definidas até o final do ano.
 
- Frederico apontou a necessidade de escutar mais o CEPIn para que não haja sobreposição
de ações, sendo fundamental trabalharmos de maneira conjunta e não paralela. 
 
- Micael destacou que é importante construir o plano de trabalho conhecendo a realidade
interna das comunidades. Também falou sobre o descaso com as famílias da TI Laklãnõ,
que estão desassistidas pelas prefeituras de Doutor Pedrinho e Itaiópolis, que se recusam a
prestar o atendimento às comunidades indígenas. De acordo com ele, o MP já foi acionado,
mas até o momento a situação permanece a mesma. 
 
PARTICIPAÇÃO DAS LIDERANÇAS INDÍGENAS
 
- Regina propôs a elaboração de um documento escrito, levando em conta aquilo que foi
discutido até agora no grupo, propondo algo em termos de planejamento para que as
lideranças entendam quais os objetivos do grupo e a importância da sua participação.
 
- Sandra  sugeriu que dois representantes do GT levem novamente essa questão para o
CEPIn, apresentando o grupo, suas diretrizes e destacando a necessidade da participação



das três etnias presentes no Estado. Ela ainda ressaltou que esta deve ser uma resposta via
plenária - e não via diretoria - com posterior registro por escrito (por email ou sgpe).
 
- Sérgio Leandro questionou sobre a possibilidade da SDS montar uma estratégia para fazer
esse convite presencialmente nas aldeias, pois isso mostra o nosso interesse em realmente
tê-los conosco, considerando que esse formato virtual não era o usual antes da pandemia e
que agora estamos começando a retornar com as atividades normais.
 
- Micael afirmou que estão recebendo algumas visitas na aldeia, seguindo os protocolos. 
 
- Taina disse que apesar de estarmos voltando com as atividades presenciais, o risco de
contaminação pela Covid-19 ainda está presente. Ela propôs, então, que seja feita uma
gravação com uma breve apresentação do grupo convidando as lideranças.
 
- Vanessa lembrou que é preciso organizar uma estrutura em termos de acesso à internet e
computadores para que eles possam de fato participar desses novos espaços de diálogo que
se formaram em decorrência da pandemia. 
 
- Nenhuma das estratégias colocadas foram completamente descartadas.
 
QUESTIONÁRIO
 
- Taina colocou que as demandas da população indígena são vistas, na maioria das vezes,
como atribuições da assistência social, ignorando outros atores relevantes no processo. O
questionário é, nesse sentido, uma forma de provocar cada secretaria a pensar esse tema
intersetorialmente.
 
- Ana Soraia disse que seria importante mapear se existe no município alguma rede
intersetorial e sugeriu incluir a seguinte questão: há algum tipo de articulação da rede
voltada ao assunto?
 
- Sandra levantou a necessidade de definir quais segmentos (saúde, educação, assistência…)
irão responder esse questionário e para quem ele será enviado.
 
- Ana Soraia ressaltou que devemos pensar em setores que são comuns a todos os
municípios.
 
- Vanessa pontuou que deve-se levar em conta no questionário se são indígenas em trânsito
ou fixados no seu território, pois as demandas são diferentes.
 
- Segundo Edviges, essa não é uma boa estratégia, pois ainda não temos clareza sobre quem
está no território e quem está em mobilidade. A proposta é fazer questões mais abertas para
ver como as pessoas do município percebem a população indígena. 
 
- Cristopher sugeriu incluir um questionamento sobre as casas de passagem.
 
- Ana Soraia disse que apesar do objetivo do questionário ser a identificação de temas para
a capacitação, serão retiradas outras demandas dali.



 
- Maristela colocou que a partir do questionário podemos fazer um banco de dados.
 

ENCAMINHAMENTOS:

Organização do GT

- Elaborar um plano de trabalho do GT, ressaltando objetivos, justificativa, ações num
formato mais geral.
Responsável: SDS
Prazo: Próxima reunião
 
- Fazer o planejamento inicial das ações do GT, incluindo:

o questionário
a formação dos técnicos da rede de atendimento e do sistema de garantia de direitos
estratégias para o chamamento dos povos indígenas
diagnóstico a partir dos dados do questionário

Responsável: SDS
Prazo: Próxima reunião

- Posteriormente, confirmar nossos objetivos enquanto grupo quando houver adesão das
lideranças nas reuniões e elaborar um planejamento em conjunto até o fim do ano.

Questionário

- Finalizar o questionário e enviar para o grupo;
Responsável: SDS
Prazo: 13/08

- Fazer a lista de emails e enviar os questionários para os municípios do Estado com
presença da população indígena (aldeada ou em mobilidade) para os setores da saúde
educação, assistência e conselho tutelar;
Responsável: SDS
Prazo: 20/08

- Sistematizar a resposta dos questionários;
Responsável: SDS
Prazo: 20/10

Mobilização das lideranças

- Convite na plenária do CEPIn (apresentar as diretrizes e objetivos deste GT e destacar a
necessidade da participação de representantes das três etnias);
Responsáveis: Regina (GEIRI/SDS)
Data da Reunião: 13/08



Formação do grupo

- Disponibilizar, via google drive, materiais de estudo sobre os povos indígenas;
Responsável: Edviges
Prazo: Próxima reunião

- Trazer um convidado para fazer uma fala ao início das reuniões. Incluir temáticas como:
cultura, mobilidade, história, questões legais. 
Responsáveis: Todos do grupo
Prazo: Contínuo (frequência bimensal)

Encaminhar o problema da falta de atendimento à população indígena nos municípios de
Doutor Pedrinho e Itaiópolis exposto por Micael.
Responsável: SDS
Prazo: Próxima reunião

 


