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Resumo:

O tema  da  pobreza  e  da  desigualdade  social  tem causado  inquietações  entre  pesquisadores  de
diversas  áreas  do  conhecimento.  Em  vista  disso,  os  Programas  de  Transferência  de  Renda
focalizada têm se colocado no cenário público contemporâneo como instrumento de redução da
desigualdade e alívio imediato da fome. Neste panorama, os povos e comunidades tradicionais-
indígenas, passaram a ser público desta política. Neste sentido, optou-se por realizar uma pesquisa
qualitativa,  através  de  entrevistas  semiestruturadas  na aldeia  indígena  Barra Velha,  utilizando a
técnica metodológica snowball  (bola de neve).  Tal  investigação teve o propósito  de analisar as
percepções que as indígenas beneficiadas têm sobre este mesmo programa, e, sobretudo, averiguar
como se desenvolve o acompanhamento socioassistencial dentro da aldeia. Do total de benefícios da
população indígena, 84,8% estão no nome das mulheres, conforme as regras do Programa Bolsa
Família.  A composição  do grupo familiar  varia  entre  4  a  5  membros  na  família,  beneficiando
pessoas com faixa etária que varia de 0 a 65 anos. O grau de instrução se concentra em sua maioria
no ensino fundamental  incompleto,  tendo como função principal,  autônomo,  bico e  trabalhador
rural. A renda média declarada no cadastro único obtém maior concentração na variável renda de até
1 salário mínimo com uma per - capita de R$ 77,00 reais. No município de Porto Seguro/BA não
existe um Centro de Referência da Assistência Social - CRAS indígena. Os acompanhamentos de
proteção  social  básica  são  realizados  por  uma  equipe  volante  e  não  possui  um  profissional
antropólogo  como  membro  da  equipe,  conforme  prevê  as  orientações  para  atendimentos  em
comunidades tradicionais - indígenas. Quanto à inserção da população indígena no programa bolsa
família, acontece de forma semanal para aqueles indígenas que tenham condições de se deslocarem
até a cidade. Já aquelas pessoas que não possui condições de se deslocarem, aguardam a visita
técnica  do  Programa  Bolsa  Família  que  é  realizada  anualmente.  Em  relação  à  utilização  do
benefício,  o  mesmo  é  destinado  para  compra  de  materiais  escolares,  gêneros  alimentícios,
medicamentos, vestuário, chinelos, mochilas e, sobretudo, no deslocamento para sacar o benefício.
Quanto ao cumprimento das condicionalidades, questões de cancelamento/bloqueio acontecem de
maneira limitada dentro da aldeia. Por fim, a questão da redução da pobreza deve ser vista com
cautela uma vez que, se utilizam linhas da pobreza e indigência minimalistas que não conseguem
medir  adequadamente  o  fenômeno.  Ademais,  a  saída  da  pobreza  é  extremamente  precária,
dependendo de políticas e programas governamentais, que não responde ao problema da segurança
alimentar e de renda em longo prazo, pode-se dizer tão somente o de curto prazo ―amortecer a
pobreza‖. Ou seja, não se percebe porta de saída eficaz para que as comunidades indígenas saiam da
situação de vulnerabilidade social.
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